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Numa noite havia, em uma casa grande e assustadora, um homem
chamado Maicon, ele era muito estranho, não conversava com
ninguém e vivia sozinho. 
Um certo dia, uma nova família se mudou para a casa ao lado,
mas Maicon não gostou e então irritado com a situação disse:
- Nessa casa não pode morar ninguém, o que vocês estão fazendo
aqui?
Maicon os ameaçou dizendo:
- Saiam daqui ou irão se arrepender.

1 º Parte



A família se mudou para a casa ao lado de Maicon, ignorando as

ameaças. Trouxeram os móveis e se acomodaram na casa.

Maicon furioso, ficou olhando pela janela. Quando terminaram de

retirar as mudanças do caminhão, Maicon gritou pela janela

dizendo:

- Vocês irão se arrepender de ter se mudado, eu avisei.

No dia seguinte Maicon começou a jogar pedras na casa dos

novos moradores, para poder assusta-lós.

2º Parte



Os moradores assustados com os barulhos, foram investigar o que

era. Logo perceberam que era o vizinho Maicon arremessando

pedras na casa, todos da família ficaram irritados com a situação. O

marido da família disse:

- Isso não vai ficar assim, você podia ter machucado alguém da

minha família, seu delinquente psicótico.

- Eu não estou nem aí. Retrucou Maicon.

3º Parte



No outro dia, Maicon saiu para encontrar com seus amigos, para
planejar uma maneira de fazer com que os vizinhos se mudem da casa
ao lado.
- Mudaram para casa ao lado, odeio eles. Disse Maicon.
- Mais cara você já disse que não quer eles lá?. Perguntou Pablo.
- Sim, até ameacei eles, mas não adiantou. Quero mata-los, você me
ajuda?. Perguntou Maicon.
- Claro, qual é o plano. Respondeu Pablo.
Após a conversa se juntaram novamente aos colegas e foram beber.

4º Parte



Maicon conta seu plano para os seus amigos, logo seus amigos
dizem:

- Esse seu plano é idiota e não vai funcionar.
Os amigos se juntam e decidem elaborar o seu próprio plano para
fazer com que os vizinhos se mudem. Depois de muita discussão:
- É isso, vamos chegar atirando, fazendo isso eles com certeza vão
embora.
Ficaram contentes pensando que isso iria acontecer, mas não
aconteceu. Mesmo depois do tiroteio na casa, eles continuaram lá e
não estavam felizes com o que tinha acontecido.

5º Parte



Maicon e seus amigos não sabiam que os vizinhos eram, na verdade,
traficantes e que sua casa era cheia de armas.Os vizinhos cansado dessa
situação disseram:

- Vamos acabar com esses idiotas, vamos atear fogo na casa do Maicon.
Anoitece, e a família coloca em prática o seu plano de atear fogo na casa do
vizinho. Dentro da casa, estava Maicon e seus amigos desmaiados de
tanto beber, sem terem condições de saírem da casa, eles morrem
queimados.
E o marido da família diz:
- Ele queria se vingar de nós, mas nós que acabamos com eles, hahah.

6º Parte


