
Terror no parque
Era um lindo dia de Natal, sol, calor, céu azul, quase todos estavam felizes, menos eu, 
morrendo de sede naquele parque abandonado. De repente um homem entra e começa a 
ver os velhos brinquedos. Pensei que aquele fosse meu dia de sorte, um homem para 
saciar minha sede. Passei mais ou menos uma hora parada, planejando meu ataque. Era 
muito fácil, pois tenho a visão e a audição muito avançadas, eu podia ouvir qualquer 
ruído, qualquer coisa que ele falasse baixinho para si mesmo. Planejei pular de cima da 
roda gigante e acertar-lhe o pescoço, mas ele talvez desviasse e gritasse e isto chamaria 
muita atenção. Então ele começou a procurar alguma coisa, até achar os banheiros. Seria 
muito fácil, ele nem perceberia. Desci em cima da loja de cachorro-quente, pequei uma 
faca, pois se eu pulasse na sua frente seria mais cansativo, e eu odeio me exercitar. 
Entrei  no  teto  do  banheiro,  e  o  esperei  entrar.  Ele  entrou  e  se  sentou.  Eu  estava 
caminhando  pelo  teto  com um gigantesco  cofre,  onde  pretendia  colocar  seu  corpo. 
Quando  coloquei  o  cofre  de  aço  em  cima  de  uma  pequena  tábua  de  madeira,  ela 
quebrou. O cofre caiu do lado do homem. Pensei que era o fim de meus planos, deveria 
descer e o atacar, mesmo que houvesse gritos. Mas ele era muito ignorante, achou que 
os ratos haviam derrubado aquela viga. 
Que tipo de pessoa acha que aqueles ratinhos derrubariam uma viga que nem estava 
roída por cupins? Ele é este tipo de pessoa. 
Depois  do  susto,  ele  se  sentou  em  um  banco  de  madeira.  Eu,  lentamente,  vinha 
agachada atrás dele, quando levantei, coloquei a mão em sua boca e o mordi, por sorte 
não  fez  muito  barulho  e  ninguém da  vizinhança  escutou.  Suguei  todo  seu  sangue. 
Depois pensei em buscar o cofre para não fazer sujeira, mas como eu havia sugado todo 
seu sangue,  resolvi  que não seria  necessário  então o coloquei  em cima das  minhas 
costas e o levei até a casa vizinha, onde, na varanda, avistei uma árvore de Natal. Eu o 
enterrei ali embaixo e voltei para o parque muito mais forte. Então comecei a pensar e 
um enorme prazer veio a minha cabeça quando lembrei do homem, aquele corpo roxo, 
sem sangue.  Tentei  esquecer,  mas  esse  prazer  não  passava,  finalmente  percebi  que 
comecei a sentir prazer em matar, e agora espero que mais alguém venha para o meu 
parque, o parque abandonado.                   
 



Mya e o Passarinho

Céus,  eu  só  conheço  gente  louca,  pessoas  com  sério  problemas,  vou 
contar  um caso aí  que aconteceu já  faz um tempo,  tenho uma amiga,  ela  se 
chama Mya, ela é bem legal, extrovertida, mas às vezes irrita quando ela fica  
indecisa quando a questão é homem, creio que isso é normal, ninguém é perfeito,  
ela é sempre está bem arrumada, tem um cabelo superlindo, tingido, é claro. 

A Mya, eu a apelidei de Paty-Puta porque ela tem um estilo meio paty-emo  
e tem fama de puta. Puta ela não é, ela só tem fama mesmo, isso é resultado das 
pessoas que têm inveja dela e espalham boatos, alguns são verdades outros são  
a mais pura mentira.

Então, fazia já um tempo que a Mya estava a fim de um garoto, que na 
minha opinião não era um deus grego como ela descrevia, porém pegável. Ele  
tinha cabelo meio castanho-escuro, branquelo que só um sol de 40º graus resolve,  
e sempre usava uma jaqueta laranja.

É sério, aquilo estava bem parado, a Mya começou a sentar em um lugar  
atrás da escola onde ele sempre ficava pra ver se ele a notava, mas não deu  
certo. A Paty-Puta da Mya não tomava uma atitude isso era meio cansativo...

– Não, eu não vou pedir pra ficar com ele! – ela disse quando a Izah, uma  
outra amiga minha, falou para ela tomar uma atitude porque o garoto ali não se  
mancava que tinha uma mina a fim dele, vê se pode?

- Ah Mya... Vai logo, deixa de ser criança! – A Izah soltou os cachorros para  
cima da Mya – Se você não for logo, você vai perder ele, o galinheiro hoje tava  
falando dele sabia?

– Jura? – a Mya perguntou para mim e Escabela.

– Pergunta pra Carol! – a Izah jogou a carga pra cima de mim (rs).

–  Pior  que  é  verdade,  sabe  a  Jéssica  Monstro?  Então ela  tá  a  fim do  
passarinho!

 Não sei  por que cargas d’água começaram a rir,  aquele comentário era  
bem sincero,  o  moleque parecia  um passarinho,  canelas finérrimas,  não tinha  
músculo nenhum, era só colocar uma peruca que dava uma mulher-macho até  
que bonitinha. Mentira, iria ficar ridículo, mas tudo bem, tentei dar um humor na  
história.

 Nós estávamos sentadas no chão, do nada chega o Caíque, um garoto que 
tem cara de que quando crescer vai ser um “nada” na vida e perguntou:

 – Mya, tá a fim de ficar com o Bolacha?

–  Deus  me  livre!  –  ela  meio  que  gritou  –  Não  quero  não!  –  disse 
educadamente.



– Por quê? – sabe aquelas pessoas intrometidas que não se contentam 
com uma resposta sem justificativa? 

– Porque ela está de rolo com o moleque ali! – explicou Izah apontando em 
direção ao “passarinho” (adorei o apelido que dei a ele!).

 – Peraí! – o Caíque é louco mesmo, ele foi até o garoto e falou na cara dura  
que a Mya estava a fim dele, mas pelo menos esse inútil presta pra ser cupido!

 Nem preciso contar que a Mya ficou revoltada, tentou fugir, mas nós, as  
“santas  casamenteiras”  a  empurramos  até  o  passarinho  e  os  “santos  
casamenteiros” da parte dele também o puxaram até a Mya. Foi nessa hora que 
ela começou a ficar vermelha, tão bonitinho, parecia uma cereja.

 Foi,  digamos,  uma cena cômica,  até parecia aqueles filmes de comédia 
romântica, em que o casal principal na hora H travava e ficavam sem jeito. A cena 
foi realmente fofa, ela estava vermelha que nem pimentão e ele estava sem graça  
com as mãos no bolso olhando para o chão. A branquidão do garoto passou, e em  
seu lugar surgiu um milhão de cores. Hora estava vermelho de vergonha, hora  
estava azul de medo, enfim, o passarinho virou um arco-íris. 

 – Me disseram que você quer ficar comigo... – ele disse baixinho para logo  
em seguida ficar vermelho novamente.

 – Ah... Depois a gente se fala! – ela disse apressadamente, era óbvio que 
ela parecia uma criança envergonhada que ficava tentando esconder-se na barra  
da saia da mãe – A gente se encontra na saída, tudo bem?

 - Tudo! 

 Cada um foi  para  sua sala,  ela  mal  podia  olhar  para  trás,  por  que,  se  
olhasse, teria um treco.  Ele também mal respirava, acho que a química ainda  
estava começando. O sinal do intervalo havia tocado fazia tempo, aí percebemos 
que estávamos atrasadas pra entrar em sala. Eu me lembrei que tinha Educação 
Física naquele dia, droga, já falei que odeio qualquer atividade física que eu tenha  
que fazer obrigada... Mas pensei pelo lado bom... Eu não faço N-A-D-A na aula,  
então pra mim tanto faz quanto fez!

Nesse dia era o dia dos casais, no banco de mármore estavam sentadas: a  
minha pessoa, a Izah e a Karen. Bem, a Karen é uma louca, moreninha de cabelo 
bom e que tem fama de bêbada só porque trabalha do bar do pai dela.

 Enquanto  estávamos  nós  três  sentadas,  a  Bianca,  outra  amiga  nossa,  
estava  conversando  com  o  Lu,  que  era  o  garoto  cobiçado  pela  maioria  das  
galinhas da nossa sala, ele estava super a fim dela.

 Como sempre digo, a vida é uma festa-surpresa, a Bia estava de rolo com 
um  menino  de  não  sei  de  onde  e  todo  mundo  estava  esperando  que  eles  
começassem a namorar,  até  a  mãe  dela  estava  esperando por  isso,  então  o  
nosso galã de meia tigela ganhou um aperto de mão e uma boa amizade, mas,  



pensem, tudo tem seu lado bom, isso já é um começo, não é verdade?

Foi o seguinte, a Mya ficou com o passarinho, eu e a Izah perdemos isso,  
acabamos não sendo testemunhas, mas parece que o menino até gostava dela,  
mas como ela tem  A fama, acho que ele ficou com medo de levar uns chifres  
vocês sabe como é, né? 

Na hora da saída quando estávamos todos reunidos para irmos embora eu  
só escutei a Mya falar:

– Sabe gente, acho que não ia dar certo, ele me disse que ele não queria 
um relacionamento sério e que aquele seria o último beijo, mas eu pensei que ia  
ficar triste, isso não ia dar certo então está tudo de boa! – ela começou a rir.



Era época de férias, Lúcia estava ajudando sua mãe no quiosque, na praia.  No 
fim do dia, quando o quiosque esvaziou, ela foi dar um mergulho, até que viu 
alguém se afogando, os salva-vidas já tinham ido embora e ela, corajosa como 
sempre, foi ao resgate. Retirou o corpo do mar e fez todos aqueles “passos 
básicos de salva-vidas” e a pessoa acordou, era um garoto, aparentemente tinha a 
sua idade e era lindo. 

– Onde estou? O que aconteceu? – disse ele, tentando se levantar.

– Você se afogou, mas agora precisa descansar! Vamos lá pra casa, depois seu 
pai leva você para sua casa. – disse Lúcia.

Eles foram para casa de Lúcia, que não era muito longe dali. A casa era simples, 
mas bem organizada e limpa. Ele tomou banho e adormeceu. Na manhã 
seguinte...

– Bom dia! – disse ele para Lúcia e seus pais. – Eu não sei como vou agradecer 
vocês, vocês salvaram minha vida! Muito, muito obrigado. 

– Imagine se eu deixaria você lá, se afogando, sem fazer nada. E não precisa 
fazer nada para agraceder, um obrigado já basta. – disse Lúcia, sorrindo.

– Lúcia tem razão, garoto, mas como é seu nome mesmo? – disse o pai de Lúcia.

– É Bruno. – disse ele.

– Belo nome! O meu é Lúcia. – disse ela, um pouco envergonhada.

Eles tomaram café e Bruno partiu. Após umas duas semanas, Lúcia encontra 
Bruno na praia.

– Lúcia, Lúcia! – disse Bruno, acenando. 

Ele se aproximou.

– Oi, Bruno, tudo bom?– disse Lúcia.

Eles ficaram conversando durante bastante tempo, sentados na areia, até que 
Bruno beijou Lúcia, ela ficou morrendo de vergonha e deu uma desculpa para ir 
embora. Foi pra casa, no caminho ficou bastante pensativa, ela estava assustada, 
pois Bruno era lindo e popular, e já ela não era nada popular e nem era muito 
bonita. Até que acabaram as férias, Lúcia entra em um novo colégio, conhecia 
apenas umas três ou quatro pessoas que estudavam ali e que nem eram tão 
íntimas. 

Ela estava caminhando, dentro do colégio, observando cada sala até que esbarra 



em alguém, pede desculpas e quando olha para a pessoa, era Bruno.

– Me desculpe, eu estava destrai... Bruno! – ela se espanta.

– Oi, Lu, que saudades! – diz Bruno, abraçando-a.

Eles conversam e descobrem que estão na mesma sala. Um tempo depois, eles já 
estavam bem unidos, ficavam juntos o tempo todo, até que um dia Bruno resolveu 
se declarar pra Lu.

–  Olha Lu, eu tenho que te falar uma coisa, não aguento mais disfarçar e 
esconder. Desde quando nós nos conhecemos, quando você me salvou, eu senti 
algo diferente. Com o tempo isso só foi aumentando e hoje eu tenho certeza que 
eu estou completamente apaixonado por você, eu te amo. – disse ele, sorrindo e 
chorando de alegria.

Ela estava emocionada, eles se abraçaram e se beijaram. Passaram nove meses 
e eles noivaram.  Passaram mais um ano e dois meses e o casamento aconteceu.

– Lúcia Camargo, aceita Bruno Schloover de Andrade como seu legítimo esposo? 
Prometendo amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, 
sendo fiel a ele o tempo todo? – disse o padre.

– Aceito. – disse Lúcia, controlando o choro.

– Bruno Schloover de Andrade, aceita Lúcia Camargo como sua legítima esposa? 
Prometendo amá-la e respeitá-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, 
sendo fiel a ela o tempo todo? – disse o padre.

– Sim! – disse Bruno, animado. 

– Então, eu vos declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. – diz o padre.

– Eles se beijam, vão para a lua de mel e sete meses depois Lúcia descobre que 
está grávida de um mês. Dois meses depois ela descobre que é de um menino, 
escolhem o nome e será Miguel Camargo Schloover de Andrade. Lúcia já com um 
barrigão, quase ganhando neném, estava assistindo TV com Bruno, até que sente 
umas contrações, como já havia sentido uns dias atrás, mas tinha sido alarme 
falso, só que esse era o real, a bolsa estoura e eles vão para o hospital, passadas 
algumas horas, Miguel nasce, de parto normal. Com os olhos esverdeados, como 
os de Bruno e com o nariz levemente empinado, como o de Lúcia. 

 





                          FORMATURA INFERNAL

Quatro dias. Esse era o tempo que faltava para a minha formatura, mas, 
diferente da maioria das meninas, eu não estava tão animada. Minha melhor 
amiga, Aline, tirou notas vermelhas o ano inteiro, mas conseguiu passar na 
recuperação, deve ser por isso que ela esta dando pulos de alegria por 
conseguir se formar. Já eu não estou alegre, porque após a formatura eu irei 
me mudar com minha família para outro estado. Eu não entendo o porquê da 
mudança, mas minha mãe diz que nesse outro estado tem escolas melhores. 
Eu acho a minha escola muito boa, mas minha mãe diz que lá só tem pessoas 
desinteressadas, o que é uma grande mentira, porque quem quer aprender 
aprende, mas quem só vai para a escola fazer bagunça é lógico que não vai 
entender nada, não que eu seja uma aluna muito quieta, mas pelo menos fico 
com notas na média. 

No dia seguinte liguei para Aline, que atendeu com uma voz de alegria, eu 
disse para ela me esperar na frente da sua casa para irmos juntas para a 
escola, Aline me respondeu que sim. Chegando à escola, tive uma visão 
maravilhosa, um menino lindo que nunca havia visto antes chegou perto de 
mim e me perguntou onde era a biblioteca, a Aline respondeu, pois viu que eu 
não estava em condições de responder, pois estava tendo quase um infarto.

Nas aulas, não consegui me concentrar em nada, só pensando naquele 
menino. Na saída encontrei-o novamente, criei coragem e perguntei seu nome, 
ele disse que se chamava Guilherme. Era ele, meu príncipe, que tanto esperei. 
No dia seguinte encontrei-o na frente do portão da escola, fui logo perguntando 
por que ele estava ali, Guilherme me respondeu que veio trazer sua irmã 
Roberta que estudava na 8º série B, o que era mentira, pois não tinha 
nenhuma Roberta na 8º série.
      Os dois últimos dias antes da formatura passaram voando, pois eu 
não parava de pensar no Guilherme.

Já no baile de formatura estava conversando com Aline quando 
percebi que Guilherme estava lá, o que me animou um pouco, mas, 
quando ele me chamou para dançar, meu coração estava pulando de 
alegria.

Mas a alegria não durou muito, logo após isso ele começou a falar 
sobre coisas estranhas, como a gente viajar juntos, se casar. Eu disse 
que não estava entendendo, e ele me disse que eu era perfeita para se 
casar com ele, eu respondi que era muito nova, mas Guilherme disse 
que quanto mais nova, melhor o sangue. Agora que eu não estava 
entendendo nada mesmo, foi quando ele me disse que eu era muito lenta 
para entender sobre certas coisas. Que coisas serão essas perguntei, a 
resposta eu nunca imaginava que seria essa, mas foi. Ele me olhou bem 
o fundo dos olhos e me falou que era um VAMPIRO, isso mesmo, um 
vampiro, não um vampiro bonzinho, mas um vampiro que só bebia 
sangue de pessoas. Quando ele me disse aquilo eu arregalei meus 
olhos, mas Guilherme estava calmo como se nada tivesse acontecido, 
ele me disse que eu seria sua próxima vítima, e que não adiantava fugir, 
que ele me encontraria em qualquer lugar.



Eu estava aterrorizada, mas Guilherme só falava que quando ele me 
mordesse me tornaria sua mulher. Eu não conseguia pensar em nada, 
mas me veio na memória um livro que li no começo do ano sobre coisas 
sobrenaturais, e lá havia um tipo de feitiço bem simples contra vampiros. 
Claro eu me lembrava muito bem, pois tive que fazer uma apresentação. 
Eu só teria de mostrar para o vampiro, que nesse caso era o Guilherme, 
uma luz muito forte. Fingi que ia ao banheiro e gritei de cima do palco o 
nome dele, quando o Guilherme me olhou, virei os refletores para ele, 
quando a luz o atingiu ele se transformou em um tipo de pó.

Todos da festa ficaram me perguntando o que havia acontecido, eu 
não tive coragem de falar a verdade, apenas disse que era um truque de 
mágica.

Após uma semana me mudei, chorei muito ao me despedir da Aline, 
mas acho que foi melhor para mim sair daquela cidade que me trazia 
muitas lembranças que eu queria esquecer.

      



Um grande amor!

Marina era uma menina muito alegre, e de bem com a vida só que se sentia 
um pouco sozinha, teve épocas em que ela queria ficar sozinha para curtir, mas ela 
acabou  sentindo  necessidade  de  ter  alguém  do  seu  lado  para  compartilhar 
emoções, compartilhar suas alegrias e tristezas, então resolveu procurar um amor, 
mesmo sabendo que cada coisa  tem seu tempo, mas ela  já não aguentava  ficar 
sozinha mais e estava precisando de um companheiro.

Então,  em  uma  tarde  ensolarada  de  sábado,  conheceu  um  homem  bem 
bonito que fazia ela se sentir bem e aos poucos foi se sentindo atraída cada vez mais 
por ele. Ela pensava que ele fazia seu tipo, que o amava de verdade, e então se 
apaixona  completamente  por  ele,  seu  nome  era  Eduardo,  um  homem  bonito, 
carinhoso, que a encantava, mas depois de ter se envolvido a cada dia mais com ele, 
numa atitude extremamente estranha resolveram sair para jantar e ele nunca fazia 
isso, pois dizia que era muito ocupado, e a leva para jantar em um restaurante, 
onde contou toda a verdade para ela e então Marina descobre que ele é um homem 
comprometido,  que  estava  se  envolvendo  com  ela,  mas  era  completamente 
apaixonado por sua noiva, e só deixou se envolver com ela porque havia brigado 
feio com sua noiva, só que os dois se acertaram e então iriam se casar e que era 
para ela esquecê-lo e fingir que nada disso havia acontecido, ele resolveu se mudar 
para os Estados Unidos, pois recebeu uma ótima proposta de trabalho e iria aceitar, 
pois também seria uma ótima maneira de fingir que nada disso teria acontecido e 
ela o esquecer.   

Marina entra em depressão por longos e longos meses pensando que nunca 
mais ia achar um grande amor como foi o seu amor por Eduardo, até que depois 
parou para pensar e foi aí que achou que o melhor a fazer era esquecê-lo, pois ele só 
a fez sofrer. Ela se sentia muito carente a ponto de se apaixonar por qualquer um 
que lhe desse o carinho que ela necessitava. Então conhece Miguel e começa a se 
envolver  com ele,  no  intuito  de  esquecer  Eduardo,  e  finalmente  consegue,  pois 
acaba de se apaixonando por Miguel, um homem muito romântico que se apaixona 
por ela também.



                             
                                 A Lenda de Blood Mary

    Carlos, Larissa e Rebeca são amigos desde a 5ª série, mas após a 8ª 
série tiveram que se separar, pois cada um foi para uma escola. Cada um 
conhece muito bem o outro, do que gostam e do que não gostam, 
acabaram entrando na mesma faculdade onde se reencontraram 
colocaram os assuntos todos em dia. Após alguns meses decidiram que 
iriam para uma pequena praia passar o feriado de finados, passariam 
apenas três dias na praia.
    Chegando, na praia viram que estava chovendo muito forte e que seria 
um risco se banhar no mar, decidiram preparar a janta, mas de repente 
houve uma queda na luz, após esse pequeno incidente resolveram 
procurar algumas velas, fizeram uma roda e Larissa a mais corajosa do 
trio fala:
– Que tal brincar de verdade ou desafio?
– Você não acha essa brincadeira meio infantil? – disse Carlos.
– Vamos! Por favor, Carlos só para descontrair um pouco! – exclamou 
Rebeca muito empolgada.
– Está bem! Vamos.
    Após várias rodadas Larissa pergunta a Rebeca: Verdade ou Desafio?
Rebeca como era muito tímida, não queria contar seu íntimo, pois sabia 
que as perguntas de Larissa eram muito fortes, então acaba optando por 
desafio. Então Larissa fala: Você terá que ir até o banheiro e falar Blood 
Mary três vezes.
    Rebeca não pensa duas vezes e vai até o banheiro. De repente aparece 
uma jovem sangrando, os três jovens saem da casa morrendo de medo, e 
resolvem pesquisar sobre essa tal Mary em uma biblioteca local.
 Descobrem que era uma adolescente extremamente bela e vaidosa, que 
se tornou vítima do preconceito após ter o rosto desfigurado num 
acidente de viação. Ela vendeu a sua alma para se poder  vingar de todos 
os que a descriminaram ou das pessoas que se prendem demais à 
aparência, tendo possivelmente cometido suicídio em frente ao espelho 
do WC, após ter feito o acordo. Os três resolvem retornar a casa, 
chegando a casa descobrem que não havia acontecido nada e resolvem 
dormir na casa mesmo.
    Larissa não tinha medo nenhum, pois pensava que era fruto da 
imaginação, Rebeca estava muito apavorada pensava que a tal Maria 
sanguinária iria matá-los, mas Carlos sabia que tinha mais coisa do que 
descobriu, ele queria pesquisar como acabar com tal fato.
    Na manhã seguinte Carlos resolve pesquisar e descobre que para 
libertar Mary deveria mostrar um espelho a ela, pois como foi muito 
interessada pela beleza física de seu corpo seria destruída, Rebeca acha 
isso uma loucura e resolve ir embora, Larissa ficou, pois quer descobrir 
se Mary existe.
   Então de noite Carlos e Larissa recebem uma ligação de Rebeca 
falando:
Ela me pegou! Acabem com ela!
Quem te pegou? Pergunta Carlos com muito medo.



E de repente a ligação cai, então os dois vãos até o espelho do banheiro e 
falam Blood Mary três vezes Mary aparece então Carlos se abaixa e Mary 
se vê refletida no espelho de repente o espelho derrete libertando o 
espírito. Após voltar para suas casas Carlos e Larissa descobrem que sua 
amiga Rebeca estava bem e que os dois haviam salvado sua vida, pois 
quando Mary estava prestes a matá-la Carlos conseguiu libertar o 
espírito.



Em uma escola de Curitiba havia uma estudante chamada Daniele. Ela era 
boa aluna, inteligente e só tirava notas boas. Ela não era rica, mas tinha tudo o 
que precisava, o que a deixou meio mimada. Daniele era do tipo de pessoa que 
ficava nervosa muito fácil e por isso às vezes acabava brigando com seus pais.

Na mesma escola também havia outra estudante, cujo nome era Júlia, que 
tinha uma situação financeira muito mais difícil do que a de Daniele, ela sim é 
que era pobre.  Seus pais eram drogados e ela  era muito rebelde, já havia 
reprovado três anos, só tirava notas vermelhas, estava sempre brigando (não 
apenas verbalmente)... Enfim era da pesada mesmo. Quase todos da escola 
tinham medo dela. Daniele nunca havia falado nem um “oi” com ela.

Certo dia, os pais de Daniele haviam brigado feio, pois o pai, Ronaldo, tinha 
acabado  de  descobrir  que  a  mãe,  Maria,  tinha  outro  além  dele,  então 
resolveram  se  separar.  Quando  Daniele  ficou  sabendo  disso,  ficou 
completamente  chocada  e  triste,  porque  ela  brigava  com  eles  de  vez  em 
quando, mas amava muito eles, de coração. Ela tentou consertar isso, mas não 
teve jeito e no fim acabou brigando novamente com os dois.

Daniele ficou muito decepcionada e infeliz, tanto é que naquele bimestre 
tirou cinco vermelhas, algo que nunca tinha feito. Ela tentou de tudo para juntar 
os dois novamente, mas nada deu certo e só o que acontecia é que brigava 
mais ainda com eles, pois ela não aceitava isto de maneira alguma e também 
estava acostumada a ter as coisas do seu jeito. E naquele momento ela estava 
com muita raiva deles, principalmente de sua mãe.

Então, um tempo depois ela chegou a uma conclusão: ela é que iria mudar. 
Ficaria  amiga  de  Júlia  e  quem  sabe  assim  ela  seria  feliz,  pois  Júlia 
demonstrava que apesar  de tudo era feliz,  então  por  que ela  também não 
seria? Todos teriam medo dela e deste modo todos novamente iriam aceitar 
suas decisões.  E também por outro motivo muito  mais importante:  a última 
coisa que seus pais queriam é que ela se metesse com este tipo de gente, ou 
seja, seria também uma forma de “vingança”.

No  dia  seguinte,  Daniele  se  sentou  na  mesma  mesa  que  Júlia  estava 
sentada na hora do recreio e tentou puxar papo com ela. Júlia não foi muito 
com a cara de Daniele, mas no fim ficou combinado para de noite elas irem 
assistir ao jogo do Corinthians, já que as duas torciam para ele. 

Elas  ficaram do lado de fora,  pois  não  tinham dinheiro  para  comprar  o 
ingresso. Durante o jogo elas ficaram mais amigas uma da outra e depois deste 
dia as duas aprontaram um monte juntas. Daniele começou a pichar, a quebrar 
ônibus  e  a  se  meter  em  briga  em  dia  de  jogos  junto  com  a  Torcida 
Organizada... Seus pais estavam fazendo de tudo para que ela parasse, mas 
não tinha jeito, pois eles não haviam escutado ela, então ela também não iria 
ouvir eles.

Depois de alguns dias Daniele explicou sua situação para Júlia. E então 
Júlia falou:

– Por que você não foge de casa?
E Daniele respondeu:
– Você acha mesmo que eu devo fazer isso?
– Mas é claro, você acha mesmo que eles ligam para você? Nenhum pai 

liga para os filhos, eles só fingem – falou Júlia.
– Mas eu não tenho para onde ir.



Júlia disse:
– Ah, isso não tem problema. Você consegue se virar sozinha já e qualquer 

coisa pode ficar um dia lá em casa.
Júlia conseguiu fazer a cabeça de Daniele e ela, que só morava com o pai 

agora, quando chegou a sua casa arrumou uma mala com suas roupas e saiu 
escondido para a casa de Júlia.

A  casa  de  Júlia  era  suja,  pequena,  tinha  um cheiro  estranho,  era  tudo 
bagunçada, os seus pais estavam brigando e o seu irmão estava com outros 
dois  meninos brincando ou então “treinando”  com uma arma de brinquedo. 
Daniele ficou superassustada, pois não esperava tudo isso e estava até com 
medo, mas mesmo assim não “desistiu”.

Júlia ficou contando para Daniele suas aventuras e depois a janta delas foi 
um  pacote  de  salgadinho.  E  para  dormir,  as  duas  dividiram  um  sofá 
completamente rasgado. Na manhã seguinte, o café foi um pão velho com um 
resto  de  margarina.  E  foi  neste  momento  que  a  notícia,  que  se  alguém 
encontrasse Daniele era para entrar em contato com seu pai ou sua mãe que 
estavam completamente desesperados atrás dela, passou no rádio.

Daniele  também ficou  desesperada  porque  estava  sendo  procurada  por 
todos e então falou para Júlia que iria voltar para casa. Mas Júlia falou que ela 
não iria sair dali porque estava com medo que ela contasse tudo para a polícia 
e  Júlia  não  queria  isso,  pois  preferia  aquilo  do  que  um  outro  lugar  para 
menores.  E  foi  aí  que Daniele  percebeu que  havia  feito  errado,  que ainda 
amava muito seus pais, sua casa e que queria voltar para lá o mais rápido 
possível, pois não aguentava mais ficar lá. 

Neste  momento  a  polícia  invadiu  a  casa  de  Júlia,  foi  um  momento 
completamente constrangedor,  e houve até troca de tiros,  mas ninguém se 
feriu gravemente. No final a polícia conseguiu tirar Daniele de lá, os pais de 
Júlia foram presos e ela e seu irmão fizeram um tratamento e depois foram 
para um orfanato. 

Depois que tudo passou, Daniele percebeu que o que mais importava era 
que ela tinha uma boa casa, com comida na mesa e não precisa os seus pais 
estarem juntos, o que importava era o amor verdadeiro que eles tinham por ela.

Ela também pode perceber que Júlia não era exatamente feliz, mas ela já 
estava costumada com aquilo e porque também ela já estava começando a se 
viciar.



UM AMOR PARA TODO O SEMPRE

Sala 23, terceira sala do terceiro andar, finalmente as aulas 

começaram e agora irei cursar meu primeiro ano da faculdade 

de  medicina,  este  ano  por  ser  o  primeiro  de  muitos  havia 

várias pessoas que ainda não conhecia, uma delas me chamou 

mais a atenção, ela é a mais bela garota que eu já vi, ela é 

inteligente, charmosa, carismática e carinhosa, seu nome era 

Viviane e seu pai e sua mãe eram médicos; então foi por este 

motivo que ela decidiu cursar essa faculdade. Estávamos em 

todos  os  períodos  juntos  e  parecia  que  ela  me  perseguia 

porque em todas as aulas ela sentava ao meu lado.

Na hora do almoço nos sentamos na mesma mesa, tentei 

conversar  com  ela,  mas  era  um  pouco  tímida,  uma  garota 

fechada,  de  poucas  palavras,  tornamo-nos  amigos  com  o 

tempo, e então começamos a fazer todos os trabalhos juntos, 

viramos amigos de estudos.

Combinamos de irmos estudar na casa dela no domingo à 

tarde os pais dela estariam de plantão então seria melhor, pois 

estaríamos sozinhos. Quando ela me passou o endereço de sua 

casa  notei  que  ela  morava  na  mesma rua  que  eu  e  aquela 

amizade daria mais certo, mas nós estávamos apaixonados e 

naquela tarde nos entregamos a esta paixão, mas aconteceu 

um  desastre:  a  mãe  de  Viviane  saiu  mais  cedo  e  acabou 

pegando nos dois na cama, para nossa sorte ela não brigou, 

mas disse que já que estávamos namorando ela e o marido 

queriam conhecer meus pais. 

Os pais de Viviane combinaram de ir na sexta feira à noite, 

foi  um  jantar  maravilhoso,  os  pais  de  Viviane  eram  muito 

carismáticos e educados e eles também gostaram de meus pais 

e aprovaram o nosso namoro.

Uma semana se passou e o nosso amor só crescia, mas uma 

coisa  inesperada  aconteceu:  o  meu  pai  foi  transferido  para 

outro distrito e teríamos que nos mudar, isso seria um choque, 

o  fim  de  nosso  amor,  lembrei  então  que  tinha  guardado 



algumas economias, porém isso não dava para comprar uma 

casa para mim e Viviane então procurei logo um emprego.

Consegui  um emprego  em um escritório  de  advocacia,  e 

para não ficar longe de Viviane perguntei para os pais dela se 

podia passar um tempo na casa deles até que eu conseguisse 

dinheiro  suficiente  para  comprar  um  apartamento,  nem que 

fosse parcelado.

ALGUNS ANOS DEPOIS

 – Vamos, pra que tanta demora Vivi, Alex e Junior, mais 

dez minutos.

Estávamos indo descer a serra do mar, mas o que o destino 

nos reserva nem sempre é algo bom. Na hora que isso 

aconteceu estava por volta de cinco e meia, o sol ainda não 

havia raiado e uma luz que veio do nada apareceu bem na 

nossa frente, um motorista estava tentando a ultrapassagem, 

minha mulher e meus dois filhos morreram, eu sobrevivi mas 

foi como se tivesse morrido por dentro. Hoje em dia não 

consigo mais movimentar minhas pernas e braços. Às vezes eu 

penso em tudo que eu construí com Viviane, foi isso.



O Romance e a morte

 Chegaram as férias de julho, e Joyce estava muito feliz pois iria passar as férias no colégio 
conhecendo pessoas do Jogos Colegiais do Paraná ( Jocops).Joyce conhece Ricardo e os dois 
começam a namorar. Quando ela descobre que ele é usuário de drogas, tem apenas três alternativas, 
ou aceita ele como é, ou termina com ele ou então tenta mudá-lo. Ela aceita ficar com ele mas os 
dois nunca se entendem, passa o tempo, e a mãe de Ricardo não aguenta mais ele, então os dois 
discutem e ele sai de casa, então vai até a casa de Joyce, que cansada daquela situação dá para ele 
duas alternativas, ou ela, ou as drogas, ele como já estava viciado escolhe as drogas, e sai muito 
bravo e encontra alguns amigos que o convidam para ir a uma balada, ele resolve ir mesmo sem 
ânimo. Na saída um tiro o acerta de surpresa, essa bala saiu do revólver de um traficante que 
resolvera cobrar uma divida pendente, no valor de R$ 1.000,00 em drogas. Um amigo de Ricardo 
liga para Joyce avisando-a, por ela ainda o amar, vai até o local, já de noite e com muita chuva, vê o 
corpo de Ricardo estirado no chão, já não mais sujo de sangue, pois a água da chuva havia limpado 
tudo, ela se debruçou sobre o corpo chorando e se lamentando por tê-lo deixado.



O Mistério das Quatro Chaves.

Parecia uma noite normal, Vanessa estava na casa de Larissa, as duas 
estavam secando o cabelo e conversando, os principais assuntos eram Caio e 
Marcos. Caio era bonito, mas meio estranho, já Marcos era muito bonito e todas 
as meninas morriam por ele inclusive, Camila uma menina muito popular que 
passava por cima de tudo e de todos. De repente elas recebem um estranho 
telefonema que dizia: 

- À meia-noite estejam na frente da mansão Wingster. Essa que parece 
abandonada.

 Não deram muita atenção a isto e voltaram a fofocar, quando o 
telefonema se repetiu, elas então resolveram ir até lá.

Quando chegaram até lá avistaram Marcos Caio e Camila, que disse:
– Tinha que ser uma brincadeira estúpida dessa tapada da Vanessa – por 

incrível que pareça eles haviam recebido o mesmo telefonema.
Vanessa fica toda sem jeito com a presença de Marcos, e responde a 

Camila:
– Mas não fui eu quem fez isso.
Então eles resolvem entrar na casa, a hora que eles entram a porta se 

fecha e logo à frente acham um bilhete que diz:
– Agora que entraram não poderão sair até que achem as quatro chaves 

que abrem cada porta.
Não deram muita atenção a isto, pensaram que fosse alguma brincadeira 

de mau gosto, tentaram sair de lá então, mas a porta estava trancada, tentaram 
quebrar as janelas, mas de nada adiantou, o que restou foi seguir as instruções 
do bilhete. 

Separaram-se, Vanessa e Marcos foram para o segundo andar e Caio, 
Camila e Larissa, ficaram por ali mesmo, Camila não gostou muito da idéia, pois 
queria ir com Marcos, mas acabou aceitando.

A casa era grande e estava aparentemente bem cuidada, a não ser 
alguns degraus falsos e portas que rangiam.

Vanessa e Marcos acharam uma sala onde começaram a procurar as 
chaves, procuram por tudo, em baixo de móveis dentro de gavetas e nada, 
quando ele repara que há um “rasgo” na parede e resolveu olhar, achou então 
uma chave.

Enquanto isso no primeiro andar Camila acha uma cozinha onde tem um 
freezer, Caio abre-o e vê apenas um pacote de carne que já cheirava mal. 
Larissa falou: 

– Aí deve estar alguma chave.
Eles resolvem verificar, Caio abre o pacote e começa a procurar, acha 

então uma chave que está toda engordurada.
Eles vão chamar os outros no segundo andar, então Marcos diz:
– As portas que devem ser abertas devem estar no terceiro andar.
Eles sobem até lá, quando chegam avistam um corredor imenso com 

quatro portas, com as duas chaves que já tinham resolveram tentar abrir as 
portas, não conseguiram na primeira nem na segunda, somente na terceira, que 



na porta dizia:
– Apenas uma pessoa deve entrar. 
PS: As emoções serão fortes.
Então Marcos resolve entrar, é um quarto aparentemente normal, um 

quarto branco com apenas uma cama, quando Marcos entra a porta se fecha, 
após isso o quarto muda de aparência e fica todo ensanguentado e com uma 
mulher toda machucada deitada na cama, a cama começa a tremer e a mulher 
começa a chamar por Marcos, este avista uma chave no pescoço da mulher, ele 
custa a acreditar e se lembra de sua mãe que já estivera nesse estado quando 
sofreu um acidente de carro, isso o ajuda muito e com muito esforço pega a 
chave. A porta então se abre e Marcos pode sair.

Conseguem abrir outra porta que diz:
– Todos devem passar por essa porta, mas uma de cada vez.
A primeira a entrar é Larissa, é uma sala onde há uma mesa com uma 

caixinha nela dizendo:
– Aqui conterá seu pior desafio e dentro desse cenário estará uma chave, 

todos vão pegar essa chave, mas apenas uma abrirá alguma porta.
Ao ler aquilo a sala se transformou em um lugar cheio de aranhas 

enormes e pegajosas. A chave para o seu azar estava bem no buraco de onde 
elas saíam, ao tentar pegar a chave elas andavam sobre Larissa, essa que 
ficava desesperada, mas ela não tinha escolha, pensou consigo mesma que se 
não pegasse a chave iria ficar ali para sempre, resolveu então encarar seu medo 
para que tudo aquilo acabasse, depois de conseguir a chave, a porta se abriu, 
Larissa saiu chorando e correu abraçar Vanessa.

O segundo a entrar foi Caio, a sala se transformou em um velório, em que 
várias pessoas choravam quando olhou era ele quem estava no caixão, estava 
morto, pois esse era seu maior medo, morrer, a chave estava no caixão, ele não 
conseguia suportar a ideia, foi quando ouviu a voz de uma mulher que estava no 
velório dizer:

– Se Caio estivesse vivo, tudo seria melhor, ele não merecia isso.
Era a voz de sua mãe, este custou muito para conseguir mas o fez, pois 

sua mãe era seu maior bem e não queria deixá-la.
A próxima foi Camila, a sala virou um cenário de guerra e sua mãe estava 

morta no chão, pois por mais que parecesse uma menina amarga ela amava 
muito sua mãe e temia por sua morte, a chave estava amarrada a sua ela, ela 
chorou muito com aquela cena, mas pensou que se ficasse ali não iria poder 
aproveitar a vida com sua mãe. Pegou a chave então.

Marcos foi o quarto, A sala passou a ser um lugar qualquer, mas todos 
estavam mortos, pois seu maior medo era ficar sozinho no mundo, mas lembrou 
que atrás daquela porta estavam seus amigos e que se ele não conseguisse 
nunca iria revê-los e que eles dependiam dele para sair da casa, a chave por 
sua vez estava enterrada em um monte de areia, achou a chave então.

Por fim Vanessa entrou e a sala continuou a ser uma sala, mas esta cheia 
de espíritos, pois Vanessa temia muito isso e tinha muito medo de fantasmas, a 
chave estava no fim da sala, ela viu então o espírito de Laura, sua prima que 
havia falecido no ano passado, que dizia a ela:



– Vanessa, vai, enfrente seu medo, eles nunca irão te fazer mal algum se você 
não mexer com eles. E foi com a ajuda de sua prima que Vanessa conseguiu.

A chave de Vanessa abriu a primeira porta, que dizia:
Três problemas uma solução entre sozinho.

Quem entrou foi Caio lá havia três corpos, eram os corpos de três 
vizinhos deles que haviam desaparecido na semana passada.

Ele teve que procurar a chave em cada corpo o que foi muito difícil, pois 
eram pessoas muito próximas a ele, porém percebeu que se não o fizesse seria 
o próximo a morrer, achou então a chave que abriu a última porta.

Essa dizia: Podem entrar duas pessoas, mas duas pessoas que são se 
entendam bem, pois haverá uma lição para elas.

Entraram então Camila e Vanessa, a porta se fechou e algo pegou 
Camila, Vanessa teria que ajudá-la para sair dali, mas ouviam-se só os seus 
gritos, Vanessa de repente olhou e viu que alguma coisa estava puxando Camila 
para baixo da cama e correu a ajudar, começou a puxá-la quando uma voz diz:

– Por que você está ajudando-a? Ela sempre quis seu mal e sempre a 
usou como motivo de chacota na escola e em todos os lugares que ia.

Então Vanessa responde:
 – Não importa o que ela fez, nada é tão grave que não possa ser 
perdoado.

– Mas Vanessa nós nunca fomos amigas e agora você está arriscando a 
sua vida por mim?

– O importante não é se eu gosto ou não de você, mas sim que eu posso 
te ajudar e eu vou fazer isso, e quero que saiba que não guardo rancor algum de 
você e que sempre estarei aqui para ajudá-la.

Ao saírem daquele quarto foram para o primeiro andar de escada mesmo, 
pois o elevador parecia estragado.

Começaram então a ouvir uma voz, todos procuraram e perceberam que 
a voz vinha do elevador, ao abri-lo todos ficaram surpresos com o que viram, 
pois por incrível que pareça era apenas um gravador que dizia: 

– Parabéns, vocês conseguiram cumprir o desafio, agora pudem sair da 
casa.

A porta se abriu e eles saíram, mas ninguém conseguiu saber quem tinha 
feito aquilo e por que, mas isto ficou na memória de todos, por fim Vanessa e 
Marcos ficaram juntos, Larissa e Caio também. Camila se tornou uma pessoa 
melhor e entendeu que tudo na vida com ajuda fica melhor e mais fácil de ser 
realizado.

Fim.



O colar mágico

Vou contar agora como foi que eu consegui um grande poder.
Meu nome é Leonardo, tenho 13 anos e estou na 7ª série. Era uma tarde 

ensolarada e, como normalmente faço, fui até o parque passear com meu cachorro, eu 
tenho alguns amigos, mas continuando, chegando lá eu soltei meu cachorro da coleira, 
sentei em um banco, enquanto ele corria pra lá e pra cá.  

O sol já ia indo embora, resolvi ir também, chamei meu cachorro, ele veio, pois 
é obediente.

Mas algo muito estranho aconteceu, como que do nada apareceu um colar 
deixado no banco, tomei ele em minhas mãos, fui ver se tinha nome, mas nada; apenas 
atrás dele estavam escritas algumas palavras em alemão, resolvi pegá-lo e ir para casa 
tentar traduzir. Chegando em casa fui para meu computador, coloquei no tradutor de 
línguas e escrevi aquilo que estava no colar, mas quando vi a tradução me surpreendi, 
estava escrito: “Toda a força, aqui depositada, será posse de quem encontrar esse colar.”

Mesmo com essas palavras assustadoras, resolvi ficar com o colar, pois, afinal, 
na minha cidade todos colocam seus nomes nas suas coisas, então esse colar não tinha 
dono, deixei-o ali por cima e fui dormir.

Na manhã seguinte me arrumei, coloquei o colar e fui tomar café, minha mãe me 
perguntou que colar era aquele e eu contei toda a história, ela não ficou preocupada, 
pois achava que era um daqueles “brinquedos” de filme.

Depois de cinco tediosas aulas, fui até o parque, minha curiosidade era imensa, 
queria saber se tinha alguém procurando o colar quando vi um homem com uma 
fantasia escrita: O monstro do colar. Achei estranho, mas tudo bem, cada um com sua 
loucura. Ao ver o colar pendurado em meu pescoço, ele veio para cima de mim, foi 
quando eu estiquei as mãos para me defender, e delas saíram um tipo de poder que o 
jogou para longe, sai correndo e entrei na primeira porta à minha frente, com uma 
grande sorte, estava eu na biblioteca e fui falar com John, o bibliotecário, contei toda a 
história que me havia acontecido há pouco, foi quando ele viu o colar em meu pescoço, 
me puxou para uma sala e me perguntou onde eu o havia encontrado. Contei-lhe a 
história, depois de me ouvir atentamente, como se abismado ele me falou que eu era o 
guardião do colar, este que protegia o mundo de todo o mal e que depois que o 
escolhido põe o colar, apenas ele tem o poder para derrotar o mal, mas aquele poder eu 
só poderia usá-lo enquanto eu carregava o colar em meu pescoço, John também me 
disse que aquele cujo nome era O monstro do colar, o qual eu havia golpeado sem 
querer iria vir atrás de mim para conseguir o colar e deixar o mundo sem nenhuma 
proteção. Pasmado com tudo aquilo voltei para casa sempre procurando ter certeza que 
não estava sendo seguido, entrei pela porta dos fundos e minha mãe preocupada veio me 
perguntar por que havia faltado ao almoço, disse então que fiquei estudando e que por 
algumas noites iria dormir na casa de Antônio, meu amigo, e sai, não poderia pôr minha 
família em perigo.

Chegando à casa de Antônio, encontrei o John que quase sem fôlego me 
entregou uma carta na qual dizia que se eu não fosse à noite ao parque lutar contra o 
Monstro do colar meu primo que morava comigo, iria morrer eu não podia deixar 
aquilo acontecer, mas não tinha força para vencer o Monstro do colar, acabaria 
perdendo a minha fonte de poder, e entregaria ao mundo o mal, mas John que era o 
antigo guardião do colar dispôs-se a me ajudar, expliquei a Antônio, toda história, ele 
no começo achou piada, mas ficou abismado quando viu meus poderes, então por toda a 
tarde treinamos técnicas para vencer meu inimigo. Mesmo assim ainda era muito fraco 



perto do monstro, mas não podia deixar meu primo, ele era uma das pessoas mais 
chegadas a mim. Ao nascer da noite fui até o parque e não encontrei ninguém, até que 
com um golpe fortíssimo, atingindo-me nas costas, caí ao chão, lá estava meu inimigo, 
ataquei o com um poder, mas ele se defendeu com seu escudo de poder, achava que eu 
não poderia derrotá-lo, mas também não podia desistir, não agora, outro ataque 
fortíssimo me atingiu, mais uma vez caí e vi meu braço cortar, com toda minha força 
me levantei e outro ataque veio em minha direção, mas  deste consegui  desviar, ataquei 
meu oponente com o poder mais forte que havia aprendido com John, que me explicou 
como usá-lo, assim, quando o poder atingiu meu oponente, ele caiu, foi quando ouvi 
John gritar para eu erguer as mãos  e me concentrar, juntar toda minha força, mesmo 
não entendendo fiz isso; foi quando vi nas minhas mãos uma enorme esfera de poder e 
sem pensar duas vezes ataquei meu inimigo, que se vendo “destruído” se teletransportou 
para o mundo do mal, foi quando vi o colar por uma força entrar em meu braço, no meu 
corte, não podia fazer nada. John me explicou que todos os guardiões têm um colar em 
seu corpo e me mostrou sua cicatriz na perna. Perguntei então de onde veio aquele 
poder, ele disse que havia vindo dos antigos guardiões. Eu havia vencido aquela luta, 
mas sabia que haveria outras, fui então dormir na casa de Antônio, que a tudo assistiu. 
Pela manhã fui para casa, quando minha mãe viu a cicatriz no meu braço ficou 
preocupada, então falei a ela que havia caído da bicicleta, mas que estava bem. Na 
verdade só havia doidos na noite anterior. Fui para o meu quarto e fui para meu “trono” 
comemorar aquela vitória com meu primo que estava a salvo e sabia dos meus poderes. 
Mas sabia que agora teria uma missão difícil como guardião do colar, sabia que havia 
sido escolhido por um bom propósito, assim fiquei mais tranquilo. Agora tenho uma 
obrigação: não deixar o mal se apoderar do mundo.



A Prova

Aquele dia parecia  um dia  de aula  normal,  como todos os outros,  entediante,  pois  os 

professores falavam e nós não entendíamos nada. Aquela aula não era como aqueles dias que os 

professores queriam fazer “amigo-secreto” e nós, meninos, apenas ficávamos conversando, ou 

ainda aqueles dias que os professores faltavam.

Então, ouvi a professora falando: ...prova...  Virei a cara imediatamente para ela e comecei 

a prestar atenção:

– Entendidos? Prova dia 30 de novembro – ela avisou.

Sem entender nada perguntei “inocentemente”.

– Oh, professora! Você pode me explicar novamente?

Eu não podia acreditar nisso. Eu não sabia nada da matéria dela.

Ela explicou, não entendi muito, apenas entendi que a prova era dia 30, segunda-feira, 

sendo que hoje é 23, a prova é de história (história europeia).

Então os dias foram se passando alguns trabalhos foram aparecendo, e eu pensado: hoje 

eu faço tudo e amanhã eu estudo.

Era domingo e eu não tinha estudado nada, pensei: o que vou fazer. Porém achei uma 

solução: estudar, ou... Decorar.

Decorei a matéria inteira e fui dormir às duas horas da manhã.

Acordei no outro dia e percebi que já tinha esquecido tudo, não lembrava absolutamente 

nada, percebi que não adiantava decorar.

Na hora da prova, a professora adiou para 2 de dezembro, quarta-feira. Então deixei para 

estudar (e não decorar) terça-feira.

Estudei eu monte e fui dormir às 3 horas da manhã.

No outro dia, aconteceu a mesma coisa do outro dia, eu não sabia nada.

Na hora da prova a professora, ao entregar a prova, percebeu que tinha um erro na prova. 

Ela adiou, novamente, desta vez para o dia 6 de dezembro, a segunda-feira da outra semana.



Então percebi que se eu decorasse, eu iria esquecer, e se eu estudasse um dia antes da 

prova, também iria esquecer. Então comecei a estudar um pouco de cada dia.

No dia da prova, a professora viu que não havia nenhum erro e que não precisava adiar 

novamente.

Eu sabia tudo.

Entretanto, quando ela anunciou que esta prova era a prova do bimestre inteiro, eu fiquei 

tão nervoso, mas tão nervoso que eu não sabia o que fazer. Eu comecei a suar, era a prova que 

poderia me fazer passar ou não. E como eu estava tão nervoso, me deu um “branco”. Eu não 

sabia mais nada da matéria.

Bom, agora vocês querem saber o que eu fiz, não é?

Simplesmente  li  e  reli  a  prova  inteira.  Depois  que  eu  entendi  as  questões  da  prova, 

comecei a responder.

Fiz a prova em meia hora, e não sabia se tinha ido mal ou bem.

Ao chegar  em casa  minha  mãe  perguntou  se  eu  tinha  me  saído  bem na  prova  ou  a 

professora  tinha adiado novamente. Respondi que não sabia e veria o resultado no outro dia.

Quando cheguei ao colégio a professora já estava na sala, e, ao momento que entrei já 

veio me cumprimentar, naquele momento, eu não sabia por que aquela atitude, mas quando ela 

entregou  as  provas  corrigidas,  um 10  bem grande  e  destacado  estava  na  minha  prova,  e  a 

professora falou:

- Há 5 anos que eu trabalho aqui nesta escola e nunca um aluno meu tinha tirado 10 nessa 

prova! Parabéns!

Moral? Bom. Primeiro: nunca deixe suas coisas acumularem e você começar a fazê-las 

“em cima da hora”; Segundo: nunca se subestime.



O Assassino Misterioso

Acabamos de cruzar a porta da casa da senhora Rona Bensen que foi 
estrangulada há pouco.

Nas duas últimas semanas seis jovens foram assassinadas. Rose Weeks foi 
encontrada atrás do bar, junto dela havia uma carta dizendo que aquele assassinato 
era apenas o começo.

Na noite seguinte Martha Walker estava pendurada num poste de luz próximo 
a uma praça.

Três dias depois Clara Metheson foi encontrada nas escadas do museu, ao seu 
lado havia um número de telefone escrito com sangue, rapidamente Charles ligou para 
o telefone escrito. Ao ser atendido uma voz quase inconsciente disse: “Seu feio, me 
matar não vai acabar com sua anciã de vingança.”

Nove dias depois Susan Jacoby foi encontrada próximo à delegacia de polícia. 
Esses foram os acontecimentos das últimas semanas.

Ao entrarmos na casa da senhora Rona o telefone tocou, foi Charles quem o 
atendeu.

– Quem está falando, disse uma voz misteriosa.     

– É o investigador, e, só para avisar-te, já sei que é você.

– Que pena, pois meu avião já está para partir.

Charles foi voando para o aeroporto, ao chegar lá avistou um rosto e atirou em sua 
direção, aproximou-se e disse:

– Você é o assassino.

Perguntei a Charles como sabia daquilo

 – Era simples, um mês atrás havia um homem chamando muitas mulheres para sair, 
seis no total, ele sempre era rejeitado e prometeu se vingar, quando ouvi no telefone 
que ele era feio o caso deu um grande passo, mas quando ele me disse que viria ao 
aeroporto, bastava encontrá-lo.



 
Você é quem sabe

 
Eu sei, ele já havia acordado e estava fingindo que dormia. Era uma 

sexta-feira, já eram onze horas da manhã e a casa permanecia escura. Pedro 
estava deitado na cama e eu o observava enquanto penteava meus cabelos 
absolutamente pretos pela centésima vez. Eu não sabia o que estava 
acontecendo, nós não nos cumprimentávamos mais, não nos beijávamos, nem 
olhávamos um para o outro. Ele não fazia isso. E eu? Eu permanecia obcecada 
por ele. Não sei se era amor, só sei que às vezes eu sentia vontade de abraçá-
lo muito forte, a ponto de ter ele um enfarte.

Pedro era meu marido, nós morávamos juntos em uma casa estranha e 
escura nos Estados Unidos. Pedro não demonstrava mais para mim o amor que 
sentia, e isso me deixava muito nervosa. Pedro tinha cabelos castanhos e olhos 
pretos, ele permanecia a maior parte do tempo oculto, sem dizer nenhuma 
palavra, e isso era o que me deixava mais nervosa ainda, pois eu queria 
conversar, eu queria dizer o que estava pensando, porém, nunca ninguém quis 
falar comigo, pois desde que eu tinha quatro anos eu já era uma garota má.

Eu continuava penteando meus cabelos e observando Pedro quando eu 
disse:

“Não sei por que está fingindo que está dormindo. Quer que eu saia do 
quarto para poder se levantar querido? Tudo bem, é só falar!”

Não acredito que eu ainda chamava aquele mísero homem de querido. 
Mas eu tinha falsidade e ódio na voz. Ele se virou para mim e disse:

“Sim, quero. Saia do quarto para eu me levantar.”
“Você, como posso dizer...? Você não me ama, não é?”, eu disse com a 

voz trêmula.
“Sim, eu não te amo, você já deveria saber disso. Agora saia do quarto.”
Naquele momento eu disse a frase que o deixava com medo:
“Você é quem sabe... Pedro.”
Eu fingia estar bem. Saí do quarto silenciosamente e fui para o banheiro 

terminar de me arrumar para o dia, pois eu não abandonava minha aparência e 
minha vaidade. Pedro saiu do quarto e foi para o trabalho sem se despedir de 
mim. Eu já não aguentava mais a nossa vida e as atitudes dele. Sim, eu já tinha 
decidido o que faria para isso acabar de uma vez. Eu o mataria.

Eu estava nervosa, eu não queria perdê-lo. Mas queria matá-lo e vê-lo 
sofrer como eu sofri de amor e por eu ter sofrido por ser tão obcecada por ele. 
Decidi que o esquartejaria e penduraria as partes de seu corpo em todos os 
lugares da casa escura e estranha. A casa colaborava com o meu nervoso. As 
portas nunca se fechavam por inteiro, sempre ficavam entreabertas fazendo 
barulhos que me torturavam.

De repente, ele voltou mais cedo do trabalho, não sei por quê. Só sei 
que meu coração estava disparado, mas eu não abandonava a ideia de matá-lo. 
Mas você pode me entender. Eu não fiz por mal. Eu fiz algo muito inteligente se 
você acompanhar a minha linha de pensamento. Ele sofreria, continuaria 
comigo naquela casa, porém não poderia mais falar nada para me magoar. 
Ficaria caladinho e eu poderia imaginar o que ele estaria me falando.

Eu me aproximei de Pedro e disse com um sorriso falso e forçado:



“Como foi o dia, meu... amor.”
“Por que quer saber?”
“Tudo bem, não diga”, eu respirava fundo. “Posso te pedir uma coisa, 

Pedro?”
“Fale logo, estou cansado.”
“Não se preocupe você terá muito tempo para descansar”, eu dizia com 

uma voz terrível e com ódio.
Ele já estava ficando nervoso, eu sentia isso. Ele me olhou tremendo e 

disse:
“Diga o que você ia pedir.”
“Quero apenas ouvi-lo dizer que me ama.”
“Mas eu...”
“Fique quieto!”, eu estava nervosa e interrompi Pedro dizendo: “Diga 

apenas que me ama antes de qualquer coisa, eu quero que a última coisa que 
escute da sua boca antes dos gritos de dor seja: ‘eu te amo’.”

Pedro começou a chorar silenciosamente e disse:
“Eu... não te amo.”
Agora sim, eu chorava desesperadamente e Pedro morria de medo de 

mim. Ele já sabia que eu o mataria, o meu olhar me entregava. Fiquei tão 
nervosa com a frase que ele havia dito que não pensei duas vezes... Peguei o 
facão que era de Pedro e apontei para ele gritando:

“VOCÊ NUNCA MERECEU MEU AMOR!”
“Pare Luiza! Você está louca. Não pode fazer isso.”
“NÃO DIGA O QUE POSSO E NÃO POSSO FAZER! VOCÊ JÁ ME TOMOU 

TEMPO DEMAIS PEDRO. EU AMO VOCÊ E TUDO QUE EU QUERIA ERA APENAS 
QUE VOCÊ ME AMASSE.”

Eu comecei a matar Pedro. Ele chorava e gritava de dor, aquilo parecia 
música para os meus ouvidos. Ah, eu o amava tanto, mas ele merecia sofrer 
como eu sofri por ele! Eu o esfaqueava e ele jorrava sangue. Pedro morreu. A 
vingança é linda, não? Ele já tinha pagado por tudo que me fez passar. Ele era 
tão lindo, tão forte, porém não me dava o valor que eu merecia.

Pendurei sua cabeça na frente de minha cama, as pernas na cozinha, os 
braços no banheiro e o tronco ensanguentado na sala. Minha casa estava mais 
estranha e mais escura com um corpo esquartejado por ela. Eu me sentia bem 
lá. Todo dia quando ia me deitar eu olhava para o rosto dele.

Depois de muitos dias a casa já estava com um cheiro insuportável. O 
rosto de Pedro já estava apodrecendo, cheio de bichos, quando a polícia veio 
me fazer uma visita. Eu já sabia quem tinha chamado eles. Era aquela vizinha 
horrenda! Eu tentei me defender dos policiais dizendo que eu não havia feito 
nada de errado, eu apenas tinha me vingado... Mas não adiantou. Eles me 
levaram, eu pedi para levar o rosto de meu marido comigo, o rosto estava 
apodrecido, mas eu achava lindo. Eles não deixaram.

E foi assim. Agora eu estou aqui conversando com você, meu advogado 
nesta prisão imunda em meio a tantos assassinos, sofrendo! Não me deixe 
aqui... Tente me tirar deste lugar, afinal, matar por amor é tão normal. 

“Vou ver, tenho que analisar o caso direito. Talvez seja impossível tirá-la 
daqui, pois a senhora assumiu o crime na frente do delegado. Não sei se posso 
defendê-la.”



“Tudo bem, você é quem sabe.”
 
 



A culpa não foi minha

Meu nome é Poliana e  tenho quatorze anos,  moro  com meus pais,  e minhas 
irmãs: Pámela e Paula. Sou uma garota meiga, decidida e responsável, porém que gosta 
de superar limites, não tenho medo de me relacionar com pessoas que não conheço. 
Porém mesmo sendo uma garota responsável e decidida ainda não atingi a confiança de 
meus pais, eles falam que confiam em mim, mas não nos outros. Eu definitivamente não 
consigo entender isso, pois eles sabem que tenho um destino traçado em minha mente e 
que não faria nada para arruiná-lo. 

Está chegando o final do ano e com ele a minha formatura, ainda faltam duas 
semanas,  estou muito ansiosa e feliz, pois minha turma decidiu que vamos passar um 
final de semana em uma chácara que tem no interior do estado do Paraná, fica a apenas 
150 km de Curitiba, a capital. Meus pais tiveram um grande problema com relação a 
isso, de início não queriam me deixar ir, falaram que eu sou muito nova para passar um 
final  de  semana  longe  de  casa,  ainda  mais  com um monte  de  gente  que  eles  não 
conhecem,  eu  fiquei  muito  triste  com  isso,  mas  com  o  passar  do  tempo  acabei 
entendendo, porém mesmo assim insisti para que eles deixassem, pois sabem que eu não 
faria nada de errado. Vai ser um final de semana maravilhoso, vai estar todo o pessoal lá 
da minha sala, e essa talvez seja a última vez que eu veja um monte de gente, eu estou 
feliz, mas ao mesmo tempo um pouco triste com isso. A Renata e a Nicole as minhas 
melhores  amigas  também vão,  os  pais  delas  diferentemente  dos  meus  não  tiveram 
nenhum problema com relação a isso. 

Duas semanas enfim se passaram e o fim de semana mais esperado dos últimos 
meses de minha vida chegou. Minha mãe me levou até a porta do ônibus, me deu um 
beijo e voltou até o carro,  eu entrei  e  sentei  do lado da Nicole  e da Renata  que já 
estavam lá dentro.  A viajem não demorou muito,  não passou de duas horas. Fomos 
fazendo a  maior  bagunça  dentro  do  ônibus,  cantando  e  conversando.  Ao chegar  ao 
portão da chácara já tinha um monte de gente nos esperando, todos muito felizes. Todos 
desceram do ônibus e uma das funcionárias da chácara nos levou para o corredor em 
que ficaríamos.  Ela  nos disse que havia  quartos e camas em cada quarto e que nos 
quartos do lado esquerdo só deveriam ter meninos e do lado direito apenas meninas, 
disse também que em alguns dos quartos teriam camas vazias. Até aí tudo bem, pois nós 
éramos em três amigas e poderíamos ficar juntas, que ainda teria uma cama vazia em 
nosso quarto. O quarto em que eu fiquei era o penúltimo do corredor do lado direito, na 
frente do quarto em que os meninos mais bonitos da sala ficaram. Eu nem fiquei tão 
empolgada com isso quanto a Renata e a Nicole, mais adorei a ideia.

Depois que todos já estavam instalados em seus quartos decidimos que iríamos 
para o pátio fazer algumas atividades em grupo antes do almoço e depois quem quisesse 
iria ver os animais ou então cair na piscina.  Eu queria ver os amimais,  pois eu sou 
apaixonada por animais, porém a Renata e a Nicole queriam cair na piscina, mas eu 
insisti tanto que elas foram comigo e não se arrependeram, pois tinham de todo tipo de 
animal, coelho, galinha, vaca, ovelha, cavalo, eu andei a cavalo, elas não, pois ficaram 
com medo. Eu ri da cara delas, foi muito divertido e então quando tudo acabou fomos 
para a piscina e tava todo mundo lá, enfim me diverti mais ainda. Quando saímos da 
piscina  já  eram quase sete  horas,  e  estava  na hora de comer.  Fomos  todos  para os 
quartos colocar roupa seca e tomar banho. Quando deram oito horas todo mundo já 
estava reunido no refeitório, e uma atividade foi proposta a nós, foram escolhidas vinte 
pessoas, a metade da turma, essas pessoas colocariam o seu nome dentro de um saco e 
as outras pessoas as que ficaram de fora iriam pegar um nome e passariam o fim da 



noite e dia de amanhã fazendo juntos as atividades proposta. Eu fui uma das pessoas 
que colocou o nome dentro do saco, e quem me pegou foi Vitor, um garoto bem legal, 
ele era um dos meninos que ficaram na frente do meu quarto. Vitor é bonito, um pouco 
antipático,  não  fala  muito.  Identifico-me  um  pouco  com  ele,  eu  o  defino  como 
misterioso, minhas amigas ao contrário de mim foram pegas por outras meninas.

Vitor foi bastante cauteloso ao me comunicar que tinha me pego, eu logo de 
início queria parecer o mais simpática possível, mas não muito conversadeira, pois se 
ele  era  quieto  com  certeza  não  gostava  de  pessoas  muito  falantes  e  as  próximas 
atividades  que  seriam  feitas  eu  teria  de  que  fazer  com  ele,  então  era  melhor  que 
tivéssemos um bom relacionamento. Jantamos juntos, como todas as outras duplas, a 
mulher que orientava disse que era para conversamos bastante durante fim do dia, pois 
depois no domingo a tarde iríamos fazer uma atividade em que seriam feitas perguntas 
sobre o nosso par e que isso valeria muitos pontos na gincana que iria acontecer. 

A maioria das perguntas quem fez foi ele, eu fiquei muito surpresa com isso, 
pois sempre o achei um cara fechado e quieto, mas isso fez com que eu visse que as 
aparências enganam. Eu fiquei tão empolgada e entretida que nem vi o tempo passar, eu 
praticamente nem toquei na comida e quando vi a orientadora disse que já estava quase 
na hora de irmos dormir, foi então que eu olhei no relógio e já eram quase dez da noite, 
olhei para o lado e vi todos estavam conversando bastante, fiquei feliz com isso. Minhas 
amigas também estavam aparentemente felizes com sua dupla. 

O  jantar  enfim  terminou  e  tínhamos  mais  uma  hora  para  fazermos  o  que 
quiséssemos, Vitor propôs ir para a biblioteca, pois era um lugar calmo e poderíamos 
conversar melhor, eu aceitei a ideia, e então fomos. Ficamos lá sozinhos, e então chegou 
a minha vez de fazer as perguntas, eu fiz perguntas básicas, não queria que ele pensasse 
que eu estava aproveitando a brincadeira para fazer perguntas sobre a sua vida muito 
pessoal. Quando terminei as minhas perguntas ainda faltavam dez minutos para acabar a 
uma hora que tínhamos, ele por fim falou que já estava tarde e precisávamos ir para os 
quartos. Eu aceitei a ideia na boa. Fomos juntos até a porta do quarto e ele disse que 
tinha gostado muito da companhia e tinha certeza de que o dia que vinha por aí seria 
ótimo. Eu disse o mesmo, dei tchau e entrei no quarto. 

Quando entrei  a Nicole,  minha amiga,  já estava no quarto,  ela me perguntou 
como tinha sido a experiência, se Vitor era um cara legal, e seu eu tinha gostado dele, eu 
disse que amei tudo, foi tudo muito bom e que Vitor era um cara bem legal. Chegou 
então a minha vez de perguntar como era a garota que ela tinha pegado, ela me disse 
que a menina era bem legal e se identificou bastante com ela. Eu fiquei bastante feliz 
com isso, pois não seria bom que ela tivesse pegado uma pessoa chata para passar o 
resto do fim de semana. Por fim a Renata chegou toda feliz dizendo que tinha amado a 
garota, que ela era bem legal e conversadeira. Com isso eu e Nicole ficamos felizes.

O dia amanheceu e logo no refeitório quando cheguei Vitor já estava esperando 
por mim. Isso me poupou de procurá-lo, o que seria ridículo. Sentei e ele me deu bom-
dia perguntou como eu tinha passado a noite, se estava bem e pronta para um dia cheio 
de atividades. Eu respondi para todas as perguntas que sim. Tomamos o café da manhã 
e  logo uma atividade  foi  proposta,  deveríamos  procurar  pela  chácara  o  máximo de 
papeizinhos  com a  cor  que  escolhemos,  que  foi  vermelho,  achamos  ao  total  cinco 
papeizinhos,  não achamos mais porque deveríamos ficar juntos para achar.  Foi uma 
atividade legal, conversamos enquanto procurávamos e isso fez com que eu e ele só nos 
aproximássemos  mais.  Fomos  a  dupla  campeã,  a  que  mais  achou  papeizinhos 
correspondentes com a cor que achamos.  Durante  o dia fomos submetidos  a muitas 
atividade, todas muito legais, interessantes e que faziam com que o tempo passasse o 
mais  rápido possível.  Almoçamos,  e ele  me fez muitas  perguntas,  eu acho que nem 



minhas  amigas  sabiam de tantas  coisas como ele sabia.  Apesar de eu me relacionar 
relativamente bem com pessoas que não conheço muito, eu me surpreendi porque as 
respostas foram as mais sinceras possíveis e ele parecia realmente interessado em mim. 
Fiquei feliz, não sou tão desinteressante assim. 

As horas foram passando e passando, e quando vimos já estava na hora de fazer 
a atividade que valeria mais pontos, a de conhecimento de seu novo amigo. Eu e Vitor 
já sabíamos bastante um do outro, tenho certeza de que ele sabia mais de mim do que eu 
dele,  mas  tudo  bem,  pois  ficamos  entre  as  cinco  duplas  vencedoras,  a  disputa  foi 
afunilando e nós ganhamos, era um prêmio bem bobinho, mais foi legal saber que nós 
nos conhecíamos muito bem. 

A hora de ir embora chegou, e dentro do ônibus ele pediu para sentar do meu 
lado, eu deixei, seria muito bom conversar sobre tudo que tinha acontecido, e talvez 
combinar  de sairmos  alguma vez,  seria  difícil  para  meus pais  aceitarem,  mas tenho 
certeza de que iria convencê-los. Ele sentou e começou a falar que gostou muito de me 
conhecer, disse que me pareço com ele, que gostávamos das mesmas coisas. Eu disse o 
mesmo, que gostei dele e que se soubesse que ele era tão legal teria conversado com ele 
antes, foi uma pena passar um ano tão perto dele e mesmo assim não conversar, foi um 
grande desperdiço, mas disse também que agora podíamos ser mais amigos, talvez até 
sair juntos. Ele riu e disse do nada que estava apaixonado por mim. E desta vez quem 
riu fui eu. Caí na gargalhada e ele ficou só me admirando, parei de rir, olhei fundo em 
seus olhos e ele disse que era verdade, que não estava brincando e me pediu em namoro. 
Eu disse que precisava pensar e tinha gostado muito dele, mas não ao ponto de namorar, 
ele de imediato levantou-se e sentou em um banco que estava vazio, praticamente o 
último. Não disse uma palavra até que chegássemos à escola, eu olhava para trás e via 
que ele estava pensativo, talvez armando um plano, ele estava muito concentrado. Ele, 
como estava em um dos últimos bancos, foi um dos últimos a descer. Eu até que tentei 
chegar  perto  dele  e  perguntar  se  ele  tinha  ficado  bravo.  Mas  ele  não  me  deu 
oportunidade,  disse  que  precisava  pensar.  Eu  fiquei  bastante  preocupada  com isso, 
quem tinha que pensar naquele momento era eu e não ele. 

Minha mãe já estava me esperando quando eu desci toda entusiasmada, me deu 
oi e já foi fazendo perguntas, se eu tinha gostado, como passei a noite, se gostei do 
passeio, enfim como tinha sido tudo. Eu tentei responder as perguntas com o máximo de 
entusiasmo, tentei parecer o mais convincente possível, ela acreditou em tudo e não me 
fez  mais  perguntas  até  chegarmos  em casa.  Chegando em casa  meu  pai  me  fez  as 
mesmas perguntas, e eu respondi a todas elas, foi bem cansativo, então decidi ir tomar 
banho e eles não desconfiaram de nada. Depois do banho iríamos todos jantar, pois já 
era noite. Jantamos, eu não comi muito porque estava cansada e queria ir dormir logo. 
Minha irmã ajudou minha mãe a lavar a louça, eu fui direto para o quarto. Estava lendo 
um livro quando tudo aconteceu.

Como era uma noite quente a janela de meu quarto estava aberta, e Vitor estava 
lá, com o olho roxo de tanto chorar, me perguntando por que eu tinha recusado o pedido 
dele, eu confesso que não entendi o que ele estava falando, mas de repente ele pulou a 
janela e me abraçou dizendo que eu tinha acabado com a vida dele. Eu fiquei perplexa 
não entendi nada e então ele me soltou de seus braços e me ameaçou de morte, disse que 
iria me matar e depois se mataria, eu perdi a voz, e todo o que tinha passado durante 
aquele final de semana passou em mim mente, aquele cara maravilho, bonito e legal, 
estava  me  ameaçando  de  morte,  depois  quando  abri  os  olhos  eu  o  vi  chorando  e 
apontando a arma para mim. Eu fechei os olhos e ouvi um tiro, pensei que tinha morrido 
e não consigo mais lembrar o veio em minha mente no momento, só sei que quando abri 
os olhos quem havia morrido era ele. Minha mãe veio correndo e me abraçou, me disse 



que não era  para eu me preocupar,  pois  estava viva e  meu pai,  o mais  protetor  do 
mundo, o pai que daria a vida por mim, o havia matado, pois ouviu ruídos de choro 
vindo do meu quarto e percebeu que tinha alguém indesejado lá dentro. Eu não entendi 
completamente nada. 

De repente chegou a polícia junto com a ambulância, o que não adiantou de nada 
no momento, pois Vitor já havia morrido.

Minha vida desse dia em diante nunca mais foi a mesma. Os pais de Vitor me 
proibiram de ir ao enterro, o que eu de certa forma entendi e achei até melhor, não seria 
bom para mim vê-lo novamente, se bem que eu o vi morto no chão do meu quarto, vê-lo 
dentro de um caixão todo bonitinho me faria sentir um pouco menos culpada. Não sei. 
Eu tento não imaginar isso de novo. O meu pai não foi preso, pois foi alegado que ele só 
fez isso porque Vitor iria me matar. A punição é prestar serviço comunitário, o que meu 
pai até que está gostando de fazer. 

Hoje  vivo  uma  vida  normal,  já  estou  com 17 anos  e  estudo  e  saio  com os 
amigos. Mais perdi um pouco de liberdade não confio nas pessoas que não conheço.



O primeiro dia de aula

Era o primeiro dia de aula. Eu, Sarah, estava no terceiro ano do 
ensino médio, tinha mudado de escola e por isso não conhecia ninguém. 
Eu estava lá fora no pátio e decidi entrar na sala de aula e me sentei na 
última carteira, e assim foram entrando todos os alunos, de repente um 
dos garotos chama um tal de Gabriel, ele era lindo e quando entrou 
sentou-se na minha frente e nós começamos a conversar.

Depois de um tempo nós ficamos melhores amigos e todos os dias 
ele me levava até em casa, ele era meu vizinho. Certo dia minha mãe 
resolveu fazer um almoço no domingo e então eu tive a ideia de convidar 
o Gabriel para participar, então liguei pra ele e ele disse que não poderia 
porque ia passar o dia na casa da vó.

Quando eu tinha acabado de almoçar a campainha tocou e eu fui 
ver quem era; quando abri a porta tive uma surpresa, porque quem 
estava lá era o Gabriel e estava com um buquê enorme de flores.

Então eu perguntei pra quem era tudo aquilo, e ele falou que era 
pra mim e disse que me amava e que ia me pedir em namoro para minha 
mãe, mas não fiquei muito feliz porque minha não gostava muito dele, ela 
fala que ele é muito festeiro e que só quer aprontar, e quando percebi 
minha mãe havia ouvido tudo o que ele tinha falado, então eu pedi pra 
ele ir embora. Quando ele foi embora minha mãe falou que estava de 
olho em mim e que me proibiu de falar com ele. Mas eu não lhe obedeci 
e continuei a falar com ele.

No outro dia na escola, nós conversamos e decidimos namorar 
escondido, quando bateu o sinal para ir embora nós saímos de mão dada 
e quando saímos da escola nós nos beijamos, então do nada eu ouvi 
uma voz bem alto: “Eu falei pra você não falar mais com ele, ele é um 
maloqueiro, um piá de rua, vá embora!” E ela me bateu na frente da 
escola inteira, foi horrível, mas mesmo assim ainda mandei ela calar a 
boca e mandei ele ir embora quando ela me pegou pelos cabelos e me 
levou pra casa!

Quando chegamos em casa eu já estava roxa, e nós tivemos uma 
conversa bem séria e eu lhe pedi desculpas e ela novamente me proibiu 
de falar com ele.
No outro dia eu e ele conversamos e resolvemos nunca mais nos falar; 
depois eu fiquei bem mal, mas quando eu voltei pra casa minha mãe e 
eu fomos jantar fora e conversamos um pouco e resolvemos  ir embora 
para outra cidade, quando chegamos em casa eu mandei uma 
mensagem para o Gabriel e lhe enviei um beijo de boa noite porque no 
outro dia eu iria embora.



AMIGAS

Eu e minha amiga Caroline entramos no grêmio estudantil do nosso colégio. Eu 
era meio tímida e tinha vergonha de falar minhas ideias, mas se me dessem um serviço 
ou oportunidade eu iria me esforçar o máximo para conseguir, e assim receber o meu 
reconhecimento,  mas  não  era  bem essa  a  situação,  Caroline  era  uma  menina  bem 
comunicativa e fala com todos, ela se achava bastante, mas eu não falava nada pois só 
falava com ela no grêmio. As ideias que tinha sempre falava para ela e ela falava para 
todos e falava que a ideia era dela, e eu não falava nada. 

Eu  e  ela  gostávamos  do  mesmo  menino,  ele  era  muito  lindo  e  um  membro 
importante do grêmio. 

Um dia havia um trabalho em grupo e eu não fiquei no mesmo grupo de Caroline, 
mas o pessoal era legal, e me dei bem com todos eles, eles até me elegeram presidente 
da equipe, me esforcei,  fiz meu trabalho e eu e meu grupo acabamos ganhando.  E 
assim comecei a falar com todos e não mais depender da minha amiga, o menino que 
nós  duas  gostávamos  começou a  falar  comigo  e  assim  começamos  a  nos  gostar,  e 
Caroline ficou morrendo de inveja, de eu ter ganhado e do menino estar a fim de mim.

As regras do grêmio eram claras,  participar,  trabalhar,  saber  trabalhar  em 
grupo, e respeitar. 

Um dia quando comentando sobre a prova, o presidente me elogiou; a Caroline 
ficou brava e brigou muito, ela teve um ataque de inveja e começou a dar piti  na 
frente de todo mundo, então o pessoal mais importante resolveu tirar ela do grêmio. 
Fiquei muito triste por ela, mas ela nem ligou, e falava que eu era a culpada por ela ter 
saído do grêmio. 

Eu me senti muito mal por isso, então resolvi falar com ela, falei que não valia a 
pena brigar com ela, pois eu a amava muito e não queria perder sua amizade. Então ela 
me entendeu, mas mesmo assim falei que se ela quisesse que eu saísse do grêmio eu 
sairia, mas ela disse que não precisava; então a ajudei a entrar novamente no grêmio, 
como  um  simples  apoio,  como  eu.  Assim  ela  virou  mais  humilde  e  eu  tive  o  meu 
reconhecimento e fui promovida a vice-diretora, e fiquei com o menino que eu gostava. 

No  final  foi  muito  bom,  tive  o  meu  reconhecimento,  o  menino  de  quem  eu 
gostava e, o mais importante, amizade da minha amiga. E assim todos viveram felizes e 
unidos para sempre   



Hoje completam 15 anos que não há grandes conflitos em minha cidade, 
esse tempo de calma começou quando meu filho acordou e os médicos 
disseram que ele era mais um vampiro.

Ele se deitou com seis anos e acordou com 30, assim foi com muitas 
pessoas, muitos acordaram como vampiro, outros acordaram como pessoas 
normais e uma pequena parte acordou como pessoas com força incrivelmente 
maior e com grande habilidade.

Durante todo este tempo sem uso, a tecnologia quase se extinguiu 
restando apenas armas e algumas motos, para locomoção e comunicação 
entre as cidades, feita por 11 dos 12 abençoados, pois fui um dos últimos a 
acordar.

Eram apenas 12 que foram abençoados, ou amaldiçoados, com essas 
vantagens, podiam fazer pequenos cantis de água benta a cada 30 minutos, a 
água benta era usada como repelente, pois queimava os vampiros. Os 12 
também usavam espadas como loucos, cortavam tudo em sua volta, porém eu 
era especial, tinha habilidades mais desenvolvidas e minha capacidade de 
fazer água benta era muito superior, eu poderia fazer um barril cheio em 15 
minutos.

No dia em que recebi a notícia de que meu filho era um vampiro tive que 
matá-lo com minhas próprias mãos, para que ele não oferecesse riscos aos 
cidadãos da cidade.

Dias após a morte do meu filho, jurei que iria acabar com os vampiros do 
planeta, como sou um dos 12 abençoados seria um pouco mais fácil.

Durante três anos treinei ainda mais com espadas simples, feitas de 
ferro, e desenvolvi uma grande quantidade de munição especial, feita de prata, 
para as armas que comprei, uma 38 mm magnum e uma espingarda 12 mm 
que ficam sempre comigo. No ano seguinte pedi para todos os habitantes da 
cidade seus pertences de prata para que o ferreiro forjasse uma espada feita 
de prata.

Durante os dois meses seguintes viajei em busca do maior mago do 
mundo, Mérlin, que estava em uma cidade próxima, pedi uma poção ou magia 
que me ajudasse, mesmo que não acreditasse muito nisso, nessas horas 
qualquer ajuda é bem-vinda, ele me deu uma poção, feita de alho e água 
benta, que veio direto do papa, que me ajudaria fazendo com que minha força 
fosse multiplicada.

Assim que acabou o terceiro ano após a morte do meu filho eu resolvi ir 
até o covil dos vampiros, eram grandes grutas em bosques fechados e 
escuros, o chão era coberto por 20 cm de água. Com uma lanterna entrei 
vagarosamente.

A pilha não estava muito forte, 30 anos parada era de se esperar que 
não funcionasse bem, mas vi muitos corpos parados olhando fixamente para a 
entrada onde eu estava parado esperando o pior. Alguns não se continham e 
me atacavam, peguei a poção e tomei-a muito rápido.

Logo senti o efeito peguei a espada e sai atacando alguns vampiros que 
estavam próximos, mas quanto mais eu matava mais me atacavam e não 
paravam de chegar mais e mais. 

Peguei a 38 mm e descarreguei os cinco tiros em direções diferentes e 
cinco corpos caíram, mas como apenas cinco tiros cabiam no tambor eu não 



perdi tempo recarregando e logo peguei a espingarda, fui atirando sem direção 
e muitos iam caindo e não parava de chegar mais.

Ivan, o líder de todos os vampiros, estava lá para pegar uma parte do 
sangue “estocado” pelos vampiros por precaução, quando viu que muitos 
haviam morrido, ele parou e me olhou fixamente, parecia que queria falar, mas 
não conseguia, soltava urros e gemidos. Espantado, me distraí e perdi as duas 
armas que estavam nas minhas mãos, segurei firme a espada e fui, como em 
um duelo, em sua direção.

Ele mostrou suas presas afiadíssimas e suas garras enormes, não me 
intimidei e continuei andando em sua direção, desferi um golpe fortíssimo com 
a espada em direção ao coração, que já não batia mais, de Ivan. Ele se 
esquivou e me arranhou no rosto, de um lado a outro, deixando uma cicatriz, 
que carrego até hoje, novamente desferi golpes e nada acontecia, até que, me 
lembrando do meu filho liberei golpes seguidos sem parar, consegui arrancar-
lhe uma das mãos e, prejudicado, Ivan não conseguia se esquivar, mas 
conseguia atacar-me, mordeu meu braço e me deixou com dois furos 
profundos.

Nesse momento de desespero pensei que vantagem haveria em ter tais 
habilidades se de nada adiantaria, logo me lembrei que tenho a capacidade de 
fazer muita água benta em pouco tempo, rezei e toquei na água que cobria o 
chão, todos pararam e suas pernas começaram a queimar como papel na 
brasa, Ivan sentiu que queimava e tentou pular, como não tinha uma das mãos 
não aguentou muito tempo e caiu novamente, dessa vez não levantou mais, 
cerca de 100 vampiros fugiram e, os que ficaram agarrados nas paredes, eu os 
matei com a espingarda, usei quase toda a munição.

Sei que não acabei com todos do planeta, mas os que conseguiram fugir 
e os outros que por eles foram avisados não se atreveram a atacar os muros 
da cidade que governo até hoje.



Ela é a melhor opção

Era um dia completamente normal, eu iria à escola, conversaria com o meu “grupinho” 
de  amigos,  passaria  a  tarde  inteira  me  matando  de  tanto  copiar  textos  passados  pelos 
professores  e  depois  iria  para  casa.  Eu  era  um  garoto  que  poderia  ser  classificado  como 
“normal”, tudo em minha vida era tão normal, e eu sempre esperei que algo pudesse abalar 
esse meu “mundinho” perfeito. Nesse mesmo dia, a minha professora de português disse-nos 
que tinha um aviso para dar, então eu me sentei e esperei que os outros fizessem o mesmo.

– Pessoal! – gritou a professora, já começando a perder a paciência. – Fiquem quietos! 
Quando todos se aquietaram, mais por medo do grito da professora do que por outra coisa, a 
professora começou a dar o aviso. 

–  Bem, eu estive  pensando que estes lugares em que vocês  estão sentados,  estão 
possibilitando que vocês conversem demais, então, eu fiz um novo ensalamento para diminuir 
a conversa em sala. 

Aquilo  me  deixou  quase  completamente  paralisado,  pois  eu  estava  acostumado  a 
sempre estar ali  junto de meus amigos, e agora repentinamente ela me colocaria perto de 
pessoas que eu, mesmo estando na mesma sala, mal conhecia. Ela foi dizendo os nomes e seus 
devidos lugares na sala, até que chegou a minha vez, ele me colocara atrás de uma menina 
chamada Rafaeli, pelo menos ela era muito bonita, mas eu nunca havia falado com ela.

O tempo foi passando e aquela menina não havia olhado para trás, como eu havia 
imaginado, mas para a minha surpresa, ela virou para trás e começou a conversar comigo como 
se nos conhecêssemos há muito tempo. Ela mostrou ser uma pessoa muito legal,  amiga e 
também muito companheira, mas extremamente ciumenta. Eu contei para ela que gostava de 
uma menina de nossa sala e que havia pedido para namorar com ela e ela havia aceitado o 
meu pedido, no mesmo momento em que contei, ela virou para frente e ficou brava comigo 
pelo resto do dia. Depois de muito tempo consegui fazer as pazes com ela, mas sempre que eu 
falava de outra garota, ela já ficava muito brava.

Depois de muito tempo, eu já estava me acostumando com a ideia de novos amigos, 
agora eu era praticamente colado à Rafaeli e ela em mim. Mas eu acabei descobrindo que ela 
era namorada de um garoto do primeiro ano. Sabendo disso, eu não podia ser tão próximo 
dela sem correr o risco de acabar arranjando encrenca com esse garoto. Eu tinha duas opções, 
ficar com ela e correr os riscos, ou me separar dela e deixar o buraco em meu peito ardendo 
com sua falta. Resolvi conversar com a minha mãe sobre isso, mas para a minha surpresa ela 
não foi nem um pouco compreensiva e me proibiu de estar próximo a ela.

De certa maneira eu concordava com minha mãe, ela só queria me proteger, mas agora 
Rafaeli era grande parte de minha vida, e sem ela ficaria apenas o vazio em mim. Então estava 
decidido: Ela é a melhor opção.

No dia seguinte, já na escola eu pedi à Rafaeli que conversássemos a sós. Eu a levei a 
um lugar com poucas pessoas e contei a ela tudo o que estava acontecendo, contei sobre a 
proibição que a  minha mãe havia  imposto e  sobre  a  minha decisão.  Ela  entendeu tudo e 
concordou comigo, que nós não poderíamos simplesmente nos afastar. Nesse momento eu 



percebi  que  aquela  era  a  hora  certa  para  fazer  o  que  eu  queria  e  já  havia  aguardado  o 
momento certo por muito tempo. Com um movimento, levei uma de minhas mãos até a dela e 
a outra até seu rosto e comecei a afagá-lo vagarosamente, comecei a me aproximar devagar 
até que meus lábios encontraram os seus, em um beijo calmo e lento.

No fim do dia,  quando eu saía da escola, o namorado de Rafaeli  me encarou e se 
aproximou de mim, ali havia mais dois garotos da mesma idade que ele, que chegaram me 
insultando e me empurrando, o namorado dela disse que se eu continuasse perto dela ele iria 
me arrebentar. Mas mesmo com essa ameaça, eu com certeza não a deixaria.

No outro dia, eu cheguei conversei com Rafaeli sobre coisas nada importantes, eu não 
havia contado a ela sobre a ameaça que eu havia recebido de seu namorado. Na hora de ir 
embora, eu tentei sair meio rápido sem me despedir dela, para que ela não quisesse ir embora 
comigo e seu namorado acabar me vendo junto a ela. Mas ela me seguiu e nós estávamos indo 
embora juntos, quando seu namorado nos avistou, então ele partiu correndo pra cima de mim, 
com seus dois amigos junto com ele. Pouco antes de eles conseguirem me alcançar do outro 
lado da rua, meus amigos já estavam perto de mim, prontos para lutar a meu lado. Então se 
seguiu uma briga, com direito a muitos chutes e socos na cara. Meus amigos eram muito mais 
velhos e maiores do que ele e seus “ajudantes”, por isso vencemos a briga, e ele e seus amigos 
saíram quietos. Ele foi abraçar Rafaeli, mas ela o ignorou com uma cara de brava, virou-se e me 
disse para irmos embora. Andei com ela para longe dali, até que já estávamos bem longe ela 
me disse que estava furiosa com ele e que com certeza foi errado o que ele fez, tanto a ameaça 
quanto a atitude de querer me bater. Ela disse que estava muito feliz por eu ter vencido ele e 
dado uma lição nele.

Ela decidiu que iria terminar com seu namorado para que nós pudéssemos namorar. 
Depois de um tempo juntos, tudo continuava bem, e nos amávamos.
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