A cidade
misteriosa
Era uma vez uma cidade chamada Blue
Berry, onde as pessoas eram felizes e
viviam em sintonia, mas existia um
mistério que rondava esta cidade. Ela era
rodeada por uma floresta, onde todos
temiam chegar próximo.
Mas um guarda muito corajoso chamado
Robert resolveu ir morar lá e desvendar
todo o mistério.
Robert já estava vivendo na floresta há 10
anos e se sentia muito sozinho. Decidiu
fazer uma horta para seu próprio consumo
mas, misteriosamente, as plantas,
começavam a crescer rapidamente,

fazendo com que ele conseguisse
abastecer toda a cidade, na feira que eles
realizavam.
De uma hora para outra a cidade começou
a se transformar. As pessoas começaram a
maltratar e humilhar uns aos outros. Elas
começaram também a ficar com manchas
por todo corpo.
Todos foram para o médico, mas não
conseguiram descobrir exatamente o que
estava acontecendo, e o médico ficou
muito preocupado, indicando que eles
fossem ao dentista. Lá foi descoberto que
existia uma bactéria que entrava pelos
dentes, através das cáries, quando eles
comiam o que Robert vendia e tinha
crescido na floresta. O motivo era que a
floresta foi amaldiçoada por uma bruxa
que matou várias pessoas e as enterrou lá.
O dentista então pediu para que todos
jogassem fora as escovas e as toalhas que
foram usadas durante aquele período em
que se alimentaram dos produtos da
floresta, e também que jogassem fora os
produtos que vieram da floresta.
Marina, que era como uma fada, resolveu
colocar fogo na horta e acabar com o
sofrimento do povo, assim ninguém mais
comeria nada que viesse de lá. A cidade
voltou a ser feliz e Robert voltou a morar
com eles na cidade, e ninguém mais se
aproximou da floresta.
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