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Olivia e mais a súa nai mudáronse este luns a unha nova casa. Olivia está                
acostumada aos cambios de vivendas xa que á súa nai, unha coñecida deseñadora de              
interiores, gústalle practicar o seu traballo nas súas propias vivendas. Normalmente           
son casas duns vinte ou trinta anos, anticuadas e cunha decoración pasada de moda,              
mais esta vez decidiuse por unha moito máis vella, duns 125 anos. A casa é moi                
grande, e está moi desfeita. Nos seus inicios pertenceu a un arquitecto, que foi o que a                 
deseñou, porén, este nunca chegou a utilizala como vivenda. Foi pasando de xeración             
en xeración e ninguén se decidiu a vivir entre as catro paredes desta gran casa. Así                
pasaron os anos ata que a nai de Olivia a mercou, asumindo a súa restauración coma se                 
fose un reto persoal. 

Olivia non podía evitar estar algo nerviosa, a ela encantáballe axudar á súa nai e                
tamén explorar novos lugares, e tan só era unha rapaza de 16 anos. O seu novo cuarto                 
era enorme, moito máis grande ca calquera dos que tivera noutras ocasións. Todo             
estaba cuberto de po. O único presente naquela habitación era un vello cabeceiro de              
cama apoiado contra a parede e un sofisticado tocador cun espello. Estes dous mobles              
eran de madeira e estaba toda roída. Todo era moi vello e daba un pouco de noxo, agás                  
o espello. Os espellos tenden a amarelar co tempo ou a encherse de suciedade, pero               
este non, parecía coma se o acabasen de mercar e de pasar un pano para limpalo.                
Olivia case nin se fixou nese pequeno detalle, pois estaba moi ocupada en facer un               
bosquexo de como quería que quedase aquela estancia.  

A primeira noite non durmiron alí, soamente se dedicaron a trasladar os primeiros              
mobles, os máis importantes, como as camas. O segundo día a nai de Olivia e mais o                 
seu equipo estiveron traballando arreo ata rematar de instalar a electricidade e a             
fontanería. A terceira noite xa durmiron alí, a habitación de Olivia non a tocaron para               
nada, soamente lle puxeron a cama e un pequeno escritorio. A Olivia gustoulle moito o               
vello tocador do seu cuarto. A reforma durou un mes. Era unha casa agora totalmente               
nova. A habitación de Olivia era digna dunha raíña. O tocador non se moveu do seu                
sitio.  

As súas vidas continuaron con normalidade ata que un día de temporal o fortísimo               
vento arrincou unha das ventás do cuarto de Olivia, deixáraa aberta sen darse conta.              
Aquela noite, substituíron as ventás por unhas táboas de madeira para que non lle              
entrase tanta friaxe . Custoulle moito quedar a durmir, o ruído da chuvia e o do vento                 
eran moi molestos.  

Pola media noite Olivia espertou, a luz da lúa entraba na habitación. Ao darse conta                
diso tapou a cara coas sabas. Como era posible que a luz entrase no cuarto se as ventás                  
estaban cubertas con madeira? De pronto Olivia empezou a escoitar uns pasos na súa              



habitación que se achegaban a ela, a madeira do chan renxía e sentiu como alguén lle                
retiraba un pouco a saba por riba do cabelo e tocáballo. Olivia quixo berrar ou chorar ou                 
simplemente que viñese a súa nai, pero quedara muda do medo, sen poder pronunciar              
nin unha soa palabra, nin tan só un pequeno son. Cando xa pasara un bo anaco e sentía                  
que volvía a estar soa, reuniu o valor preciso para descubrir o seu rostro e así poder                 
comprobar se todo fora un mal soño ou imaxinacións súas. Mirou ao seu arredor e               
volveu tremer: o seu cuarto, iluminado aínda pola luz da lúa que saía, ao parecer, do                
espello, xa non era aquela habitación de princesa adolescente, senón o lúgubre cuarto             
que fora un mes atrás antes da reforma. O seu papel pintado, a súa alfombra peludiña, a                 
súa lámpada de deseño, todo desaparecera sen deixar rastro. Como o primeiro día, tan              
só estaban naquela habitación o armario, o cabeceiro e o tocador, co seu brillante              
espello.  

Á mañá seguinte Olivia espertou cun chimpo, e recordou todo o que pasara esa noite.                
Tranquilizouse ao descubrir que a súa habitación volvera á súa aparencia normal.            
Ergueuse para contarlle todo o seu pesadelo á súa nai, cando ao mirar cara o espello                
descubriu unha mensaxe. No cristal do espello, escrito cunha das súas barras para os              
beizos, estaba a palabra “FÓRA”. Olivia quedou máis horrorizada aínda cando se deu             
conta do anaco de cabelo que se encontraba no tocador. Ao mirarse máis no espello viu                
que unha parte dos seus cabelos louros estaba cortada, e pousada naquel tocador. Foi              
correndo onde a súa nai a contarlle todo o terrorífico asunto.  

A nai estaba na cociña, preparando o almorzo. Pediulle que a acompañase ao seu               
cuarto. Ao volver ao cuarto xa non había mensaxe ningunha, nin o anaco de cabelo               
sequera. A súa melena era igual, o espello seguía limpo e brillante. Olivia comezou a               
chorar, desesperada por que a súa nai a crese, mais non houbo maneira. En vez de                
comprendela, abrazala e dicirlle que todo sería un mal soño, pasou dela coma se              
estivese tola. Olivia encerrouse no seu cuarto a chorar. Cando parou de chorar o              
suficiente como para ver claramente, volveu mirar o espello. Esta vez si que berrou, viu               
a súa imaxe reflectida, e detrás dela unha especie de home, cunha gorxa desgarrada da               
cal saían unhas enormes prolongacións parecidas a uns dentes de animal. Olivia xirouse             
aterrorizada, pero detrás dela non había nada. Nese intre entrou a súa nai, detrás desta o                
ser abominable. Olivia colleu á súa nai da man, obrigándoa a dar a volta para mirar o                 
horrendo ser que se encontraba na porta. Ao xirarse non viu nada, principalmente             
porque non había nada, o bicho aquel desaparecera por completo e sen deixar rastro.  

Aquel día Olivia non foi ó instituto por decisión da súa nai, xa que esta pensaba que                  
as cousas que a súa filla dicía que vía foran causadas por algunha clase de enfermidade.                
Olivia suplicáralle que non a deixase soa, pero non a escoitou. Olivia quería pensar que               
as palabras da súa nai eran certas e que soamente eran imaxinacións súas, mais a ela                



parecíalle todo moi real e sabía o que viran os seus ollos. Pasou toda a mañá co medo                  
no corpo e co móbil na man, por se volvía ver a aquela cousa poder chamar a urxencias.                  
Esa mañá non volveu ver o ser que fixo que a súa nai a tomara por tola. Aínda así non                    
paraba de pensar niso, na mensaxe, na súa cara desgarrada, no seu cacho de pelo               
primeiro no tocador e agora no seu lugar habitual xunto co resto da súa melena. Nada                
do que lle estaba pasando era normal. Ata que chegou súa nai non respirou aliviada. 

Pola noite Olivia non quería ir para a cama, tiña un medo horrible a que o sucedido se                   
repetise. A súa nai, obrigouna a ir ó seu cuarto porque non cría nada do que a súa filla                   
lle dicía. Mentres a nai de Olivia lle pedía cita para o psicólogo, ela estaba cos ollos ben                  
abertos sen baixar a garda nin un momento no seu cuarto. Xa arranxaran a ventá e a                 
tormenta deses días xa amainara, polo que Olivia tiña algo ao que agarrarse para non               
morrer co medo. A situación inicial xa era distinta á da outra noite, o que podía                
significar que desa vez non ocorrería nada, pero non houbo sorte. Nesta ocasión os              
acontecementos foron un pouco distintos, o único que non cambiou foi o medo extremo              
que pasou Olivia. Aínda estaba ben esperta cando o espello empezou a brillar, era unha               
luz moi parecida á da lúa, cun matiz especial. A rapaza empezou a poñerse moi               
nerviosa, mais conseguiu non apartar a vista do espello, polo que puido ver como saía,               
do centro, a noxenta criatura que a atormentara a outra noite. O monstro aquel              
achegouse correndo ata a cama, a moza fuxiu berrando e con bágoas nos ollos. Correu               
pola súa vida pero ó chegar á porta non foi quen de abrila. Deulle golpes e empurróns,                 
desesperada por saír de alí, chamou á súa nai berrando coma non berrara nunca, mais               
ninguén acudiu no seu auxilio. Cando deu a volta para mirar á morte aos ollos, atopou o                 
alento daquela espantosa criatura. Non lle saían as palabras, só quería suplicarlle que             
non a matase, que non lle fixese dano, e non foi capaz, tan só caeu apoiándose nos seus                  
xeonllos, tapando a cara cos brazos, chorando a máis non poder. De repente notou a               
calor do seu alento máis preto, cada vez máis preto, ata que xa non sentiu nada.  

Á mañá seguinte a nai de Olivia entrou no seu cuarto porque pasaba bastante da hora                 
á que normalmente se erguía. Abrir a porta custoulle un pouco porque quedara             
atrancada. Ao abrila descubriu o corpo da súa filla a un lado da porta, coa cara                
desgarrada. Pegou un berro de dolor. Chorou e chorou ata que chamou, desesperada, á              
policía. Os axentes viñeron enseguida, quedaron horrorizados ao ver o rostro desfeito da             
rapaza.  

A nai de Olivia volveuse tola, pensando en todo o que a súa filla lle dixera, pensando                  
en que non lle fixera caso ningún, pensando en que a morte do seu ser máis querido                 
neste mundo era culpa súa. Acabárona encerrando por múltiples intentos de asasinato            
aos policías que levaban o caso da súa filla. Estes non facían caso das tolemias que dicía                 



sobre que o autor fora unha estraña criatura que a súa filla vira no seu cuarto (e tamén                  
porque os axentes non tiñan nin un só sospeitoso). 

 

Tres anos despois un grupo de rapaces afirmaron que unha noite estaban xogando na               
leira daquela casa cando se lles escapou a pelota para o interior dun dos cuartos. Ao ir                 
por ela tiveron que entrar por unha das ventás. Sabían que non vivía ninguén, polo que                
foron moi tranquilos. Ao coller o balón, un espello que había dentro da habitación              
empezou a brillar e del saíu unha estraña criatura co pescozo desgarrado que os              
perseguiu ata a calzada, alí desapareceu. Dende aquela ninguén se atreveu a pasar por              
diante daquela casa, protexida polo home do pescozo desgarrado. 

Lucía Santander Bello 3º ESO C 

  

  

 

  

 

  

  


