
A historia do cemiterio 
 
Nunha vila chamada Rosetando vivían uns rapaces chamados María, Lola, Anxo e Cibrán.             
Eles eran moi amigos e sempre andaban xuntos, dende a mañá ata a noite. 
 
Un día enteráronse de que a uns quilómetros había un cemiterio que non coñecían. Oíron               
que era moi escuro, as lápidas eran todas iguais, e mesmo que algunhas persoas seica viran                
pantasmas e zombis. A todos lles deu algo de medo pensar que se cadra isto era certo, mais                  
despois riron de tamaña parvada e decidiron ir visitar o lugar. 
E alá foron. Cando chegaron viron que estaba todo cheo de néboa e moi escuro. Anxo e                 
Cibrán comezaron a tremer, notaron que se movía o chan e sentiron uns ruídos coma se as                 
pedras das lápidas rompesen. Pois era certo! Todos viron saír uns zombis dos nichos e por                
riba dos panteóns varias pantasmas. 
O grupo de rapaces agora asustouse todo de verdade. Os zombis seguían saíndo das súas               
tumbas, e eles tentaban recuar cara o portal, mais cando se viraron deron de fronte cunhas                
pantasmas. Naquel intre todos se viron xa mortos. Do outro lado un dos zombis achegouse a                
eles, apuntounos cun dedo desfeito, abriu moito uns estraños ollos azuis, e comezou a falar. 
 
- Que facedes aquí? 
 
Eles, a pesar do espantados que estaban, contestáronlle: 
 
- Faláronnos deste cemiterio, e queriamos velo simplemente e despois marchar. 
- Non será unha das vosas moitas mentiras, non si? - dixo o zombi cun ollo máis aberto có                   
outro. 
- Non, non, non, non – dixeron todos á vez. 
- É que estamos xa fartos da xente que vén montar as súas festas aquí no cemiterio, temos                  
moita falta de durmir e descansar. 
- Vaia... Pois non vos preocupedes. Imos contarlles a todos os nosos veciños historias tan               
terroríficas sobre este lugar para que se lles quiten para sempre as ganas de volver               
molestarvos. Temos moita imaxinación e seguro que o conseguimos. Contade con nós. 
 
O zombi pechou os seus dous ollos desiguais en sinal de agradecemento, e porque tiña               
moito sono, e todos se esfumaron na mesta néboa. 
 
Nuns poucos días, e tras a teimuda insistencia dos veciños, o alcalde mandou pechar con               
grosos candados o portalón do cemiterio e encheu de cristais afiados os muros que o               
rodeaban. A que non sabedes quen puido durmir por fin? 
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