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A família Otis chega a Canterville

O sr. Hiriam Otis, um ministro americano,
acabava de chegar a Inglaterra.
Tinha viajado desde os Estados Unidos
para comprar o castelo de Canterville.
Queria morar com a sua família na Inglaterra
durante uma grande temporada.
O sr. Otis gostava muito de castelos.
Quando decidiu comprar o de Canterville,
toda a gente disse ao sr. Otis que era um disparate,
porque o lugar estava assombrado.

assombrado
é um lugar
onde existem
fantasmas.

9

Mas o sr. Otis não acreditou.
Ele gostava do castelo e do seu jardim.
O dono do castelo, o lorde Canterville,
explicou ao sr. Otis bem a situação:
na casa vivia um fantasma.
O fantasma tinha sido visto
por várias pessoas da família do lorde,
e também pelo padre da paróquia.
Uma noite, um esqueleto colocou as mãos
sobre os ombros da tia-avó do lorde Canterville,
quando ela se estava a vestir para o jantar.
A tia-avó apanhou um susto muito grande e desmaiou.
Depois do que aconteceu,
nenhuma criada nova queria trabalhar no castelo.
E a lady Canterville quase não dormia de noite,
por causa dos barulhos misteriosos
que vinham do corredor e da biblioteca.
Mas o sr. Otis estava muito entusiasmado com o castelo.
E não estava disposto a desistir da compra.
Todas as histórias que contavam
pareciam divertir o sr. Otis e não o assustavam.
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O sr. Otis disse ao lorde Canterville:
— A América é um país moderno.
Onde se pode comprar qualquer coisa.
Se houvesse um fantasma no castelo,
podíamos enviá-lo à América.
De certeza que as pessoas pagavam para o ver.
O lorde Canterville respondeu a sorrir:
— Receio que o fantasma exista mesmo.
Vive na casa há 300 anos.
E aparece antes que alguma pessoa da família morra.
O sr. Otis não se deixou impressionar:
— É como o médico de família,
que visita os doentes antes da sua morte.
Eu acho que os fantasmas não existem.
Nem sequer nas famílias inglesas
mais ricas e poderosas.
— Muito bem — disse o lorde Canterville. —
Se não se importa de ter um fantasma em casa,
não lhe digo mais nada.
Mas lembre-se de que eu o avisei.
E foi assim como o sr. Otis comprou o castelo.
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