
Alice 

 Aaah, filho, o dia em que eu conheci sua mãe foi o dia mais perfeito da minha vida. 
Vou te contar a história do nosso amor. 
 Eu tinha 17 anos e morava em Florianópolis, até que em um verão meus pais, seu 
avós, decidiram que íamos nos mudar para Grande Plage, a praia mais romântica do 
mundo. Nossa, que linda era aquela praia, meu filho, eu ia sozinho até a lá andar na areia 
todos os dias à tardinha e ficava observando casais apaixonados aproveitando aquela 
linda paisagem. 
 Então se passou o tempo, passou o verão, passou o outono e passou o inverno e 
finalmente chegou a estação mais linda e mais romântica, a primavera, e como de 
costume eu fui à tardinha à praia; como já disse ia sozinho e via apenas casais 
apaixonados, só que nesse dia eu vi uma menina sozinha lendo um livro que pelo que a 
capa dizia era um belo romance. Ao me aproximar, vi que era uma jovem muito linda, ela 
estava de cabelo solto e o vento fazia-o voar levemente e espalhava seu cheirinho de 
xampu de morango. Ela aparentava ser da minha idade mais ou menos e parecia ser uma 
menina muito educada, culta, amorosa e delicada, porque ela tinha um olhar calmo, a 
pele delicada, e estava lendo um livro, por isso dava impressão de ser uma jovem muito 
culta.  
 Fiquei com muita vergonha de me aproximar, pois a jovem era muito linda e tinha 
medo da reação dela, então só sentei um pouco mais longe dela, para ela não perceber 
minha presença e fiquei observando-a. Quando o sol estava quase sumindo e já estava 
escurecendo, infelizmente a jovem se levantou e foi embora, sem ao menos me ver ali, 
então fiz o mesmo, me levantei e fui embora. 
 Quando eu estava em casa, o rosto daquela moça não me saía do pensamento, 
arrependi-me de não ter ido falar com ela, mas ao mesmo tempo me senti aliviado, 
porque eu tinha certeza que no dia seguinte ela estaria no mesmo lugar e eu iria ter 
coragem de ir falar com ela. Anoiteceu, eu fui dormir e como já esperava sonhei com 
aquela linda menina. 
 No dia seguinte eu estava ansioso para que chegasse o horário da minha 
caminhada na praia. Passei o dia todo inquieto, pensando no que falar para ela, como 
chegar nela, como me vestir, como agir, mas não cheguei à conclusão nenhuma de tão 
nervoso que eu me encontrava. Enfim, chegou a tão esperada hora de ir passear na 
praia, coloquei minha melhor bermuda e minha melhor camiseta, tomei um banho de 
perfume, penteei o cabelo da melhor maneira possível e fui para a praia. Ao chegar lá, a 
menina estava no mesmo lugar do dia anterior lendo o mesmo livro. Ela era mais linda do 
que eu lembrava, naquele dia ela estava de cabelo preso e não espalhava seu cheirinho 
de xampu de morango, agora espalhava o cheiro maravilhoso do seu perfume. Fui em 
sua direção, mas meu coração acelerou, minhas mãos começaram a suar, minhas pernas 
começaram a tremer e, quanto mais próximo eu chegava, pior eu ficava, então eu travei, 
não conseguia mais me aproximar daquela moça, a voz não saía mais, parei no mesmo 
lugar, respirei fundo e saí de perto dela, sentei no mesmo lugar do dia anterior e fiquei 
observando-a novamente. Deu o mesmo horário do dia anterior e a bela moça se 
levantou e foi embora. Eu fiquei mais um tempo, deitei na areia, olhei para o céu 
escurecendo e fiquei pensando no que havia acontecido, era algo inédito, eu nunca havia 
sentido coisa parecida. Fiquei matutando, até que me dei conta que eu estava 
apaixonado, aah meu Deus eu estava apaixonado por uma bela jovem que eu vi apenas 
duas vezes na vida? Sim, eu estava perdidamente apaixonado por ela. Fui embora 
pensando nela e no que aconteceu. 
 Cheguei em casa e fui logo me deitar, para que chegasse logo o dia seguinte, para 
ver minha paixão sentada na praia lendo seu livro. E, como na noite anterior, sonhei com 



ela, foi um sonho lindo. Nem amanheceu direito e eu já estava de pé, ansioso para que 
chegasse a tarde e fiquei imaginando como seria se eu tivesse coragem de falar com ela, 
como seria a voz dela, o que nós dois conversaríamos, será que ela iria gostar de mim, do 
que ela gostava de fazer, enfim, coisas do gênero. Eu já estava ficando louco de tanto 
pensar nela. 
 Até que chegou a tarde, eu me arrumei melhor do que no dia anterior, mudei o 
perfume, esse era mais cheiroso do que o outro, terminei de me arrumar e fui para praia. 
Ela estava sentada no mesmo lugar, lendo o mesmo livro, com o cabelo solto de novo, 
espalhando seu cheirinho de morango que eu adorava. Tentei me aproximar e aconteceu 
o mesmo do outro dia: não conseguir falar com ela de novo. Sentei onde eu sempre 
sentava e fiquei olhando para ela. Meu Deus, o que estava acontecendo comigo, porque 
eu não conseguia falar com ela, nem ao menos chegar perto dela. Fui para casa antes 
que ela, muito decepcionado por não ter conseguido novamente. 
Assim se passaram vários e vários dias. Eu acordava ansioso antes do dia amanhecer, 
ficava inquieto esperando a tarde e pensando muito nela, ao chegar a tarde me arrumava 
o melhor e mais impecável possível, ia até a praia e a via toda linda lendo, tentava me 
aproximar e nunca conseguia, pois o nervosismo e a vergonha eram maiores que eu, isso 
era decepcionante. 
 Só que um dia eu cheguei à praia e a menina não estava lá. Nossa, nunca senti 
tanta tristeza e arrependimento na minha vida, tristeza de não ver a menina por quem eu 
estava apaixonado e arrependimento de ter tido tantas oportunidades e não ter ido falar 
com ela. Fui até o lugar onde ela costumava se sentar e ainda tinha o cheiro dela, aah 
aquele cheirinho apaixonante de morango. Fiquei ali sentado pensando e me sentindo 
muito mal de nunca ter falado com aquela princesa. Então senti alguém tocar em meu 
ombro, olhei para trás, meu Deus quase morri de tanta felicidade, era ela, a menina por 
quem eu estava perdidamente apaixonado, a menina que não saía dos meus 
pensamentos nem dos meus sonhos, a menina que tinha cheirinho de morango. Meu 
coração acelerou, aí ouvi a voz dela, era exatamente como eu imaginei: uma voz doce, 
uma voz deliciosa de ouvir. Ela veio me dar oi e disse que sempre me via ali e teve 
curiosidade de saber quem eu era e me conhecer melhor. Comecei a gaguejar, mas 
finalmente respondi seu oi e as perguntas dela.  
 Conversamos tanto que nem vimos a hora passar. Nossa, foi tudo tão perfeito, 
mais perfeito do que eu sonhava e imaginava. A gente conversou sobre tudo, sobre ela, 
sobre mim, sobre o que gostávamos de fazer ou o que não gostávamos. Descobri que ela 
morava bem pertinho dali, o que me deixou muito feliz, porque sabia que ela poderia ir à 
praia todos os dias para conversar comigo. Quando o sol se foi e a noite chegou, ela se 
despediu de mim com um beijo na bochecha, quase enfartei naquele momento, mas me 
mantive firme para não dar tão na cara que eu estava gostando muito dela, aí ela foi 
embora e eu também fui, eu estava muito feliz, não tirava o sorriso do rosto. Fui dormir 
mais feliz do que eu nunca. 
 Nem amanheceu direito e lá estava eu, já acordado com um sorriso no rosto 
pensando na tarde anterior e ansioso para que chegasse a hora de ir encontrá-la 
novamente. Passei o dia cantarolando, desejando um bom dia para qualquer pessoa que 
passasse na minha frente. Deu a hora, fui me arrumar, não achei nenhuma roupa que 
fosse impressionar minha amada, fui até o centro da cidade e comprei roupas novas. 
Terminei de me arrumar e fui correndo à praia. Cheguei lá, ela já estava me esperando, 
sentei ao lado dela e começamos a conversar de novo, percebi que não sabia seu nome 
ainda, aí perguntei, ela disse que era Alice, em seguida falei meu nome, Taylor. Seu nome 
era tão lindo quanto ela, um nome delicado e suave, a cada segundo que eu passava 
com ela, a cada coisa que eu descobria dela eu me apaixonava mais e mais. 



 Assim se passaram muitos dias; virou rotina, todos os dias no mesmo horário eu 
me arrumava e ia ao encontro do meu amor. Passou a primavera, estação em que a 
conheci, veio o verão, veio o outono e enfim o inverno. Apesar de tanto tempo ter se 
passado, não deixamos de nos encontrar um dia. Como estávamos no inverno, estava um 
friozinho até agradável. 
 Como sempre, deu a hora, eu me arrumei e fui para a praia, sentei ao lado de 
Alice. Ao decorrer de nossa conversa percebi que ela havia colocado uma blusa muito 
fina e estava sentindo frio. Eu já me sentia tão confortável com ela, que decidi abraçá-la 
com intenção de esquentá-la, essa foi a melhor decisão que eu já tive, pois foi aí que 
demos nosso primeiro beijo, que beijo bom, um beijo apaixonado, um beijo delicado, que 
ambas as partes esperavam há muito tempo. Depois que nos beijarmos ela confessou 
que estava gostando de mim e eu acabei confessando estar gostando dela, ela me deu 
mais um beijo, melhor do que o primeiro, pois estávamos mais calmos, decidi pedi-la em 
namoro naquele mesmo momento, porque não havia momento mais perfeito para o 
pedido, sem pensar duas vezes ela aceitou. Agora as minhas tardes eram mais perfeitas 
do que antes, porque eu a tinha em meus braços e ela beijava meus lábios. 
 Depois de alguns anos nos casamos e tivemos você filho, o fruto do nosso amor. 
  
Amanda Alves Rossi



À Primeira Vista 

 O relógio mostra 21:00. As estrelas já iluminam o céu. Valentina vai 
caminhando, com um sorriso inocente, até chegar à sacada de seu quarto. 
Pablo estava lá, na sacada da frente, esperando para ver aquela menina da 
pele clara, dos olhos mais azuis que o céu, aquela menina que tem um sorriso 
inocente mas encantador, um sorriso que lhe conquistou. Valentina, perdida 
naqueles olhos mais verdes que esmeralda, naquele sorriso malicioso, gostoso 
de olhar. Assim ficam horas se olhando, até que entram para seus quartos.  

 Ansiosos para que a noite chegue, passam o dia pensando um no outro. 
Pablo não esquece aquela menina que mexe com seu coração, de um jeito que 
nunca ninguém mexeu. Valentina não para de lembrar daquele jeito sereno, 
daquele corpo moreno, daqueles olhos verdes que não consegue parar de 
olhar. 

 Várias noites se passam e em todas elas lá estavam eles, em suas 
sacadas. A cada noite que passava, o amor só aumentava.  

 Uma manhã, Valentina acorda com uma febre baixa, dificuldades em 
respirar e  tossindo sangue. Foi diagnosticada com tuberculose. Quando chega 
a noite, Valentina não vai à sacada. Pablo vai até a sua sacada esperando sua 
amada, mas não consegue vê-la. Toda a noite vai à sacada, mas não vê 
Valentina. O que resta são as lembranças de seus sorrisos e trocas de olhares. 

 Uma noite, que as estrelas brilhavam mais forte do que jamais brilharam, 
a lua estava deixando a paisagem mais linda do que já estava, Pablo vai até 
sua sacada e, quando chega, Valentina está a sua espera, ambos abriram 
sorrisos e se olharam com olhar apaixonado, deram as mãos e falaram um ao 
outro “ io ti amo”. 

Ana Carolina Kluk



Namoro Conflituoso 

Em Moscou havia uma pequena escola, Rodylood, que escondia 
milhares de segredos da população. Nessa mesma escola, estudava 
Manuella Azevedo, uma menina órfã, que quando pequena sua mãe 
lhe deu a um orfanato, com dificuldades da vida. Manuella passou a 
usar drogas lícitas e acabou se tornando uma garota com grandes 
problemas, com apenas 17 anos. Mas nessa escola havia também 
Alberto Albuquerque, conhecido como Beto, com apenas 17 anos, 
seus pais ricos lhe forneciam todo o luxo e amor que era possível, 
mas como era muito mimado nunca retribuiu o amor que lhe era 
dado, ao começar a conviver com alguns amigos, de má influencia, 
ele passou a usar drogas.  
   Havia um campo na escola, onde frequentemente os alunos se 
encontravam. Em uma das longas tardes de fevereiro, Manuella e 
Beto acabam se conhecendo e se atraem um pelo outro, 
principalmente pela vida que levavam (o caminho das drogas), e 
naquela mesma tarde eles acabam ficando. Longas tardes se 
passaram naquela praça, onde eles se conheciam cada vez mais, 
até que em uma tarde, Beto acaba pedindo Manuella em namoro, 
ela, que já havia se apaixonado por ele, acaba aceitando e assim se 
inicia um namoro conflituoso. Após três meses de namoro, 
infelizmente o namoro já estava se tornando desgastado, pela falta 
de companheirismo, ciúmes, desconfiança, rejeição do namoro pelos 
pais de Beto e pelas longas discussões entre o casal.  
   Em umas dessas discussões, Manuella deixa Beto falando sozinho 
e sai para “esfriar a cabeça”. Andando pelas ruas de Moscou ela 
avista um homem, aparentando ter 40 anos, que está fumando, 
Manuella se aproxima, e com segundas intenções ele oferece um 
cigarro e se apresenta, alegando que seu nome é Mauricio, 
Manuella se sente obrigada por seu vício a aceitar o tal cigarro. 
Mauricio, esperto, leva-a a um bar, e lá a dopa, e fica ouvindo-a falar 
das frustrações com seu namorado, Beto, e sobre a falta de uma 
família em sua vida. Mauricio se faz de tocado pela história e 
lentamente toca os lábios de Manuella, que se aproxima de Mauricio 
e eles acabam se beijando.   
    Após a discussão com Manuella, Beto fica irritado, pela falta de 
educação de sua companheira e vai em direção ao primeiro bar que 
ele avista, mas ao chegar lá percebe que está em uma das famosas 
casas da “Luz Vermelha”, mas ele não liga para tal local, ele só 
pretende beber até esquecer sua namorada, ele chega ao Open Bar 
e pede 4 uísques, ao sentar-se à mesa, logo vem umas das 
“funcionárias” da casa e senta-se ao lado dele, que começa a beber 
e beber, e nessas alturas do momento, a funcionária já havia 
conquistado Beto. Ela o leva a um dos quartos da casa e lá se 
apresenta, dizendo que seu nome é Alice Azevedo e que ela tinha 
32 anos, porém mesmo com tanta bebida, Beto não esqueceu sua 
namorada e desabafa com Alice, que pede a ele que esqueça disso, 
e o leva para cama. 
   Já se havia passado uma semana e nem Manuella e nem Beto 
haviam admitido a traição, mas ambos não queriam acabar com o 



relacionamento, pois eles ainda se amavam. Dias se passaram, e a 
cada discussão entre o casal eles fugiam para seus respectivos 
amantes, sendo o de Beto Alice e de Manuella Mauricio. 
   Um mês se passou e o casal ainda estava naquela situação, em 
uma das discussões entre Manuella e Beto, provavelmente a última, 
Beto resolve terminar com Manuella, que fica desesperada pela 
perda do companheiro e, ao vê-lo indo embora, vai atrás do seu 
amado. Manuella observa que Beto entra em um bar, e ao entrar no 
bar ela vê Mauricio conversando com uma mulher, que por sinal era 
muito semelhante a ela, a mulher leva Mauricio aos corredores do 
bar, mas Manuella resolve voltar a procurar seu namorado, ou 
melhor, seu ex-namorado, ela percebe que o perdeu de vista, e 
então resolve seguir Mauricio e tal mulher, que já estavam entrando 
em um quarto, e Manuella continua a segui-los, ao chegar à porta do 
quarto, ela vê Beto, Mauricio e a tal mulher. Ali começa uma 
discussão, e ela descobre a traição de Beto, que apresenta sua nova 
namorada a sua ex-namorada, 
— Manuella, você é passado, essa é minha nova e eterna 
namorada, Alice Azevedo! 
  "Alice AZEVEDO?", questiona Manuella, e ele afirma que sim. 
Neste momento Mauricio manda todos ficarem quietos e se 
direciona a Alice e diz: 
- Alice, esta é a nossa filha, que você me escondeu esses anos 
todos, que VOCÊ abandonou no orfanato e não teve a capacidade e 
compaixão de procurar saber se ela sequer está vivendo bem! Você 
estragou a infância e pelo jeito a adolescência de Manuella, chega 
de mentira! Continue com esse seu trabalho mequetrefe e nunca 
mais a procure ou ouse atrapalhar a vida dela! 
   Um silêncio invade aquele quarto, Manuella desesperada com o 
que acabou de ouvir, começa a chorar. Alice sem jeito questiona a 
Mauricio, como ele descobriu a farsa, e Mauricio conta que quando 
ele encontrou Manuella ela lhe contou toda a história da sua vida, e 
ele ficou invocado com a história foi ao orfanato descobrir mais 
sobre a história da garota, e lá ele vê que quem abandonou 
Manuella quando tinha apenas 9 meses foi Alice Azevedo, mais 
conhecida como sua ex-esposa! 
   Beto está sem palavras e apenas observa toda aquela cena. 
Minutos de silêncio invadem o quarto novamente, Beto toma atitude 
e pede provas! Mauricio dá a ideia de todos irem a um laboratório 
para ser feito o teste de DNA, como Alice sabia que ela era 
realmente mãe de Manuella e que Mauricio era o pai ela aceita com 
facilidade a ideia, Manuella sempre teve o desejo de ter uma família, 
mesmo que ela não tenha uma das melhores famílias, e com 
lágrimas na face pede para que eles possam ir logo. Todos se 
direcionam ao laboratório central de Moscou, lá é feito o teste e sai o 
resultado uma semana depois, e claro, é positivo! 

Camila Gabriela Grassmann



Razão para Viver 

 Tudo começou naquele outono. Eu, um garoto de não muitas amizades, 
chamado Thomas, descobriria um motivo no qual me agarraria e do qual nunca iria me 
soltar. O outono já estava no fim, mas mesmo assim permanecia imponente, e meus 
amigos John, Candon e August decidiram fazer uma viagem para a praia, mesmo que 
fosse outono, pois todos nós tínhamos passado na universidade. Eles comentaram que 
iriam levar outras meninas, mas eu não imaginava que uma delas mudaria a minha 
vida. 
 Ja era sexta-feira, o dia da viagem, e eu não estava superempolgado, pois sabia 
que iria curtir a viagem, mas... sabe quando você está muito mal? Você esquece um 
pouco de seus problemas quando está em companhia de pessoas, mas basta um 
silêncio qualquer, e você lembra que sua vida está uma droga? Pois é, eu estava mais 
ou menos assim. 
 Viajamos nós quatro no mesmo carro, as meninas iam em outro carro, e apesar 
de parecer que só fizemos coisas idiotas até que rendeu a viagem. Foram em torno de 
quatro horas de viagem, e todos já estávamos dormindo no final (menos o August, que 
dirigiu). Quando chegamos na casa subimos para nossos quartos, arrumamos tudo e  
ainda sobrou tempo de jogarmos umas partidas nos nossos computadores. Eram 
19:20, 45 minutos após nossa chegada as meninas chegaram. Vieram quatro meninas 
e o nosso amigo Bendel, mas mesmo assim não reparei muito nele porque elas eram 
superlindas, principalmente Lis (meio que uma abreviação de Luna Sooferd Gayariel), 
que era estonteantemente linda. Junto dela estavam a Jay (Jaymine) Juliane e Natalia. 
 Procurei chamar a atenção de Lis ao máximo naquela noite, mas somente o que 
obtive foi um " Você é engraçado", mesmo assim não me abalei. A cada dia que 
passava eu via que ela era especial, ela não era como qualquer outra menina por quem 
eu já havia me interessado, ela era inteligente, linda, meiga, gentil, sensível e sedutora, 
e isso foi o que começou a me cativar mais e mais. 
 Já se haviam passado cinco dias dos nossos dez dias planejados, e eu estava 
presumindo que não daria certo. Até que ela discutiu com uma de suas amigas e foi 
para a beira do mar, isso às 9 horas da noite, e eu fui encarregado de ir atrás dela. Foi 
o que eu mais precisava, um momento a sós com ela, quando eu poderia expor o que  
sentia por ela. Ela estava chorando, disse que tinha terminado com o namorado dela 
fazia três semanas e que sua vida estava uma droga. Eu nunca tinha pensado que uma 
garota como ela passaria por aquela situação daquele jeito, então a minha única 
escolha foi abraçá-la e dizer: "Pelo menos você tem por quem chorar, já eu não tenho 
ninguém." Pronto, foi eu dizer aquilo e comecei a ficar sem palavras para consolá-la, 
fazendo com que aquela noite fosse silenciosa, só dava para ouvir nossas respirações 
e o som do mar. Enfim voltamos para a casa. 



 Foi difícil dormir, pois pensava em como a sua pele era macia, como o seu 
cheiro não saíra do meu corpo, como eu a queria para mim, e então foi que decidi 
escrever algo. A intenção era que fosse um manual a ser seguido por mim para que eu 
conseguisse o que queria, mas começou a se tornar uma letra, logo depois uma 
música. Quando a finalizei, já eram 5 horas da manhã, revolvi deitar pois amanhã seria 
um dia especial, ou não. 
 O dia rendeu, fomos ao mar, tomamos sorvete, jantamos fora, e a noite foi 
melhor ainda, eu fiquei junto dela, conversando sobre as estrelas, sobre o mar, até que 
sei lá por que motivo nós nos olhamos e puff! nos beijamos. Não consegui dormir, pois 
aquilo que eu estava esperando começou a fluir, eu estava nos céus. Porém, toda essa 
sensação se multiplicou quando vi Lis entrar em meu quarto e dizer: "Você acha que já 
acabou?" Quando ouvi aquilo já sabia que ela desejava o mesmo que eu desejava. 
Quando me dei por conta, já eram 9 horas da manhã, e nós estávamos deitados, 
debaixo das cobertas, nus. Eu estava feliz porque achava que teria mais 3 dias de 
viagem. Até o acontecido. 
 Era o sétimo dia da viagem, e o dia todo foi muito tranquilo, nós saímos com o 
pessoal de novo, depois almoçamos em casa mesmo, então fiquei a sós com ela na 
praia e sabe, você já deve imaginar o que sucedeu. Até que aconteceu, foi muito 
rápido, quando vi já estavámos imobilizados por um assaltante. Ela ficou em choque, e 
eu fiquei pensando que só não deveria deixar ele machucá-la, mas foi difícil quando ele 
foi em direção a ela, e começou a tentar forçar um beijo nela, e foi então que ela o 
acertou na cara com um tapa. Ele ficou furioso, carregou a arma, porém quando eu vi  
já estava em cima dele dando socos e cotoveladas sem piedade, logo Candon avistou 
a cena e chamou os rapazes que vieram logo e seguraram-me, e eu? Logo aos poucos 
fui perdendo a consciência até que tudo se escureceu, eu só me lembro de ver sangue. 
 Quando acordei, só vi que estava numa sala branca com um tubo preso a mim, 
e também que alguns médicos estavam conversando na minha frente, e quando me 
viram logo correram para fora como se fossem chamar alguém, eu não consegui 
entender direito qual era o nome mas quando vi ela chegar eu tinha certeza que era a 
Lis. Ela veio ao meu encontro, me beijou, e me disse que estava com medo de me 
perder, e explicou para mim que eu levei um tiro na região da barriga e que fiquei em 
coma por dois meses. Eu fiquei desnorteado. Todos já haviam voltado para suas casas, 
e eu estava num hospital? O médico disse para mim que no dia seguinte eu já ganharia 
alta, mas eu não queria passar nem mais um segundo longe da Lis, foi então que ela 
ficou ao meu lado e dormiu lá mesma, deitada do meu lado. 
 Quando cheguei em casa com ela, todos meus amigos, parentes e colegas 
estavam me esperando com uma mesa cheia de doces, salgados e outras comidas, eu 
fiquei falando com o pessoal até que Lis me chamou no canto para conversar. 
 Fomos para fora e eu disse: "Lis, obrigado por ficar ao meu lado naquele 
momento em que eu mais precisei de alguém, eu te amo", mas ela rebateu "Thomas, 



você me salvou! Era pra eu levar aqueles.... Mas isso acaba aqui, não sei mais se você 
vai me querer", eu disse "Meu amor, eu irei...", ela me cortou "Thomas, eu estou 
grávida de você!". Eu, não sabia o que falar para ela, mas eu só consegui expressar 
"Sério, amor? Meu Deus, que coisa boa!" ela disse chorando "Coisa boa? Eu pensei 
que você não iria querer sustentar uma menina grávida", então eu olhei nos olhos dela, 
e comecei a cantar a música que eu fiz para ela, quando terminei, me ajoelhei e disse 
"Você não é qualquer menina, você é a mulher da minha vida. Porém, não irei continuar 
assim como está! Ja tomei a minha decisão. Luna Sooferd Gayariel, você aceita se 
casar comigo?", ela em prantos descontrolada disse "Sim. É o que eu mais quero", 
então eu a beijei. 
 Pois é, eu encontrei minha razão para viver, ou melhor, minhas duas razões. 

Christian Faustino Ribeiro Guibor



A Árvore Forca 

 12 de Outubro de 1995 

 Era apenas mais uma manhã cinzenta de outono. Eu já vinha te observando havia 

alguns dias, desde nossa primeira aula sendo parceiros de laboratório de química. 

Quando estava sentado ao teu lado, ficava observando o modo como enrolava uma 

mecha de cabelo no dedo quando estava concentrada, como mordia o lábio inferior 

quando estava nervosa, como batia com os dedos na mesa numa mania que você 

mesma nem percebia. Eu observava cada detalhe teu. E naquela manhã, quando te vi 

sentada, sozinha, em uma mesa na cantina, não pude perder a oportunidade de 

finalmente falar pra você o que havia tempos eu desejava.  

 Enfim criei coragem e fui me sentar com você, que a propósito estava maravilhosa 

naquela manhã, assim como em todas as outras, com teus cachos caídos delicadamente 

sobre teus ombros, um vestidinho florido daqueles que você ama e o rosto natural e 

sereno, como sempre. Começamos a conversar e eu não conseguia tirar os olhos dos 

teus, tão profundos e intrigantes... Quase como se estivesse hipnotizado, fiz a pergunta 

crucial. Em outras conversas nossas, você sempre me tratara bem e houve momentos em 

que realmente achei que sentia algo, mas a impressão sempre passava. Por isso, tua 

resposta me pegou desprevenido. Você abriu um sorriso maravilhoso e me disse “achei 

que nunca fosse pedir”. Naquele momento, meu coração saltou e fui tomado por uma 

onda da mais genuína felicidade. Peguei-te em meus braços e só o que soube foi que 

nunca mais seria capaz de largar-te.  

 Nos dias que se seguiram, começamos a nos conhecer mais, passamos várias 

horas juntos e saíamos. Então, você me chamou para conhecer tua mãe. Até o momento, 

eu ainda não conhecia tua casa. Depois da aula, em uma quarta-feira, fomos para lá. Eu 

estava animado, pois, como você tinha me falado, ela era muito legal e parecia aprovar 

nosso namoro. Além disso, teu pai faleceu enquanto você tinha quatro anos, então era 

com ela que eu deveria me preocupar. 

 Chegamos lá e tivemos um almoço maravilhoso, então você queria que eu 

conhecesse teu lugar preferido, aonde ia para ler, ouvir músicas, pensar ou fazer as 

coisas de que gosta. Devo admitir que é um local muito bonito, uma clareira em meio às 

arvores, com uma só árvore no meio e feixes de luz do sol que cruzam as copas das 

árvores.  



 Ficamos lá por cerca de duas horas, só conversando, namorando e fazendo planos 

juntos. Porém, tive uma sensação muito estranha ao me sentar recostado na árvore 

contigo, como se algo não me quisesse naquele lugar, mas é difícil explicar... Sentia como 

se não estivéssemos a sós. Enfim, deixei quieto para não te perturbar e também porque 

pensei que era coisa da minha cabeça. 

 Assim, os dias foram passando, nossa rotina já estava estabelecida, com almoços 

em lugares variados após a faculdade, programas a dois durante a tarde, estudos e o 

tempo na clareira. Já haviam se passado três semanas desde que começamos a 

namorar, e todos os dias a sensação desconcertante de ser observado e perturbado por 

alguém ou algo naquele lugar me invadia.  

 Ao longo dessas três semanas, fui percebendo que vinha mudando meu 

comportamento. Quando me olhava no espelho, via alguém sujo, feio, que aparentava ser 

mau caráter, uma pessoa horrível. Passei a sentir ódio de mim mesmo, como se qualquer 

coisa boa que eu fizesse virasse algo ruim por ter sido feita por mim. Depois disso, essa 

autorrepugnância foi crescendo tanto que comecei a me cortar, a causar dor em mim 

mesmo e fazer de tudo para me punir.  

 Porém, quando estava com você, tudo isso saía da minha mente, e só conseguia 

me concentrar em você. Exceto quando estávamos na clareira. Esse era o pior momento 

do dia, pois vinham ondas e ondas de raiva para cima de mim, quase me fazendo perder 

a compostura na tua frente. Mas eu não queria que visse como eu ficava e nem como eu 

era realmente, não queria que visse o que eu via no espelho.  

 Bem, então nós completamos nosso primeiro mês de namoro. Foi um dia incrível 

aquele. Lembro que já havia planejado o que diria para você, já havia comprado tuas 

flores, presentes e cartões no dia anterior. Quando entreguei a você e vi tua expressão, 

recebi o melhor presente que poderia ter me dado. Levei-te para almoçar em um 

restaurante chique e especial, depois fomos fazer os seus programas preferidos.  

 E à tarde, é claro, fomos para a clareira. Eu estava tão maravilhado após aquele 

dia perfeito que nem ao menos me lembrei das estranhas sensações que vinha tendo. 

Mas assim que chegamos à árvore onde sentávamos tudo voltou. Dessa vez, milhões de 

vezes mais forte, como se alguém emanasse uma raiva esmagadora e estivesse 

colocando-a dentro de mim.  

 Foi então que cometi o pior erro da minha vida. Devo ter tido uma reação muito 

forte ao ser atingido por todas aquelas sensações, pois você veio em minha direção com 

visível preocupação estampada no rosto, segurou minhas mãos e me olhou nos olhos 

perguntando-me o que havia de errado. Naquele instante, o que quer que fosse que vinha 



me torturando daquele jeito, resolveu mostrar do que era capaz. Senti como se tivesse 

sido possuído, já não tinha mais domínio sobre meus membros. Larguei tuas mãos e 

empurrei-te contra a árvore para depois dar um tapa na tua cara e te fazer cair.  

 Após isso, voltei ao normal, mas já era tarde. Você chorava demais, soluçava e 

tremia dos pés à cabeça. Tentei me aproximar, mas você se afastou e, chorando, disse 

que não dava mais. Que não poderíamos mais ficar juntos.  

 Eu vi o medo nos seus olhos, vi o espanto e a tristeza, e isso partiu meu coração. 

Como eu havia conseguido ferir alguém como você, tão doce e amável? Soube que 

nunca poderia me odiar mais do que naquele momento. Saí correndo, tentando te 

proteger de mim mesmo.  

 Depois disso não consegui parar de procurar entender o que estava acontecendo 

comigo. De uma coisa eu tinha certeza: estava relacionado à árvore da clareira e a você. 

A partir disso, comecei a pesquisar na internet alguma informação relacionada à árvore, 

mas, como não encontrei nada, resolvi conversar com a tua mãe.  

 Quando nós terminamos, você passou a sair com tuas amigas depois da aula, 

então eu aproveitei e fui falar com ela nesse horário. Fui muito bem recebido, apesar do 

que tinha feito, e perguntei por que você gostava tanto daquela árvore. Ela me contou que 

quando você era bebê sempre ia lá brincar com o teu pai. Porém, a morte dele na 

realidade não foi um mero acidente, como você pensa... Ele se suicidou. Desculpe por ser 

eu quem está te contando isso, querida, mas você precisa entender por que fiz o que fiz. 

Enfim, mas o fato é que ele se enforcou naquela mesma árvore onde você gosta tanto de 

ir pensando que sente a presença dele por terem passado bons momentos juntos lá, 

quando na verdade você o sente pelo fato de a alma dele estar aprisionada lá numa 

eterna punição pelo seu ato.  

 Quando você me levou lá, ele não gostou... Achou que estivesse te perdendo, 

queria proteger a filha. Então começou a colocar na minha cabeça que eu não era bom o 

suficiente para estar com você, que eu era um mal para a sociedade, que nada de bom 

existia em mim. E, acredite, mesmo sabendo que é ele quem faz isso, não consigo deixar 

de acreditar em tudo isso. É mais forte que eu.  

 Agora só te peço que me perdoe, eu nunca quis te machucar, eu te amei mais do 

que qualquer coisa e o mês que passei com você foi o único em que minha vida teve 

sentido. Mas não posso continuar aqui, não sendo do jeito que sou. Por isso me despeço 

desse mundo, mas não de você. Eu pensei em ti até mesmo nesse momento, viu? Eu sei 

que você ainda me ama e sei que ficaria mal se tivesse que me dar adeus. 



 Olhe pela tua janela, querida. Está me vendo? Sim, este sou eu. E te faço um 

convite: Julia, meu amor, junte-se comigo na árvore-forca. 

           Com amor, 

Nicolas. 

Fernanda Cristina Peixoto Coelho



À Procura de um Amor 

 Desde a morte de Amélia durante o parto de sua filha, eu não sentia amor por mais 
ninguém, não havia nenhum sentimento em mim, mas quando eu pude ver aquele 
pequeno bebê, aquela criança em meus braços, parecia que todo esse emaranhado de 
sensações haviam retornado.  
 Ela era tão parecida com a mãe, os mesmos cabelos loiros, os olhos verdes, pele 
branquinha e macia como pêssego, até sua pequena e delicada boca era muito 
semelhante, e mesmo com apenas alguns dias de vida ela já me atraía.  
 Com isso, fomos nós, morar em nossa nova casa, uma casa grande, confortável, a 
última da rua, cheia de árvores, com porão, sótão, tudo que tinha direito. Para garantir 
que minha pequena Anna não saísse de perto de mim.  
 Com o passar dos anos sua semelhança com a mãe só foi aumentando. Seu 
cabelo cresceu e ficou todo enrolado nas pontas, seus olhos mais claros e grandes, sua 
boca cada vez mais rosada, mantendo o contraste com suas bochechas e com sua pele 
branquinha. Cada vez que crescia ficava mais inteligente, e agora com seis anos já me 
surpreendia com sua rapidez para aprender das coisas mais fáceis até as mais difíceis.  
 Mas uma coisa me incomodava naquilo tudo, o observador. Um homem cuja pele 
era enrugada, os olhos grandes e pretos, como grandes jabuticabas, e que viam tudo, até 
o que não deviam naquela casa sombria da esquina, que me intimidava mais que 
qualquer coisa, e que me impedia aumentar o grande amor que eu ja sentia pela minha 
pequena garota, que agora já não era tão pequena, pois em alguns dias completaria dez 
anos, o ano em que começariam as transformações.  
 Passar cada dia com aquela menina e não poder beijá-la da forma que eu gostaria, 
abraçá-la com toda a minha força, dormir com ela mostrando tudo o que eu precisava, me 
deixava louco, mas o único que percebia era o observador, e por isso eu precisava matá-
lo, eu precisa acabar com toda aquela angústia que existia em mim, precisa amar minha 
pequena Anna da forma que eu achava que deveria amá-la, deveria reviver a minha 
Amélia que nela residia. 
 Então, em uma noite como outra qualquer, deixei a garota dormindo no quarto e 
segui até a casa da esquina, onde aqueles olhos que tanto me observavam não estavam 
tão atentos como deveriam, mas eu precisava ser muito cuidadoso, de forma que abrir o 
portão enferrujado não seria possível, por isso a única forma de entrar seria pela lareira.  
 Ao entrar na casa, rústica, com muitos móveis de madeira, muitos detalhes, pude 
avistar meu alvo, em um quarto totalmente escuro, porta escancarada, sem medo do que 
pudesse vir. Peguei um aparelho de choque, guardado comigo em todo lugar que eu 
fosse, uma faca de manteiga em cima da mesa e um copo de vidro que estava próximo e 
segui em  frente.  
 Quando entrei no quarto, absolutamente silencioso, cautelosamente, nas pontas 
dos pés, fui em direção ao meu alvo e, no momento em que este me avistou, ataquei-o 
com a faca em direção a sua cabeça, mas ele desviou, nesse ato inesperado coloquei o 
aparelho de choque em sua perna o que fez com que ele caísse, retirei a faca que estava 
fincada na cama e enfiei em seu coração, e por fim para acabar com minha agonia 
quebrei o copo e com os cacos de vidro que haviam restado, arranquei seus olhos e 
joguei pela janela na esperança de que na manhã seguinte, abutres pudessem ter uma 
boa refeição e que aqueles olhos que tanto me observavam fossem extintos. Mas como 
não sou bobo nem nada acendi sua lareira, joguei o corpo lá dentro e voltei para os 
braços de minha Anna.  



  No dia seguinte, quando faltavam apenas três dias para o aniversário da minha 
garota, comecei a fazer planos para levá-la a nossa casa de praia, onde eu finalmente a 
teria como sempre quis, sem nada para me impedir e muito menos me intimidar.  
 Passados os três dias pegamos nossas malas, entramos em nosso carro e 
seguimos viagem, cantando músicas, brincando, rindo e contando as horas para que 
finalmente chegássemos, sem demora, e pudéssemos dormir em paz.  
 No momento em que adentramos naquela casa em frente para o mar, de madeira, 
simples, com tantas lembranças, começamos a preparar nossas coisas, guardar nossas 
malas, e ao fim disso mandei que Anna fosse brincar um pouco no mar, enquanto eu 
prepararia nosso jantar. Enquanto ela obedecia, eu enchi o quarto de velas, coloquei 
nosso jantar no forno e preparei um banho para que quando ela voltasse se sentisse 
totalmente à vontade.  
 Com isso tudo arranjado quando nos encontramos mandei-a retirar sua roupa e ir 
tomar um banho, uma vez que este estava preparado, retirei nosso jantar do forno e me 
uni a ela naquelas águas quentes e relaxantes. Após o banho fomos para a mesa, apenas 
com nossos robes e começamos a desfrutar daquele pernil com frutas cítricas e daquele 
espumante que estava guardado há tempos na despensa. Pois mesmo sendo tão jovem, 
a minha doce Anna não seria afetada pela bebida. Terminado o jantar, levei-a para a cama 
e pude finalmente, depois de dez anos esperando, pude me encontrar novamente com 
minha Amélia, aquela que estava guardada em sua filha. Pude finalmente ensinar a ela o 
que é o bom da vida, pude demonstrar todo o meu amor, pude me saciar, retirar toda 
aquela angústia e ansiedade que ainda residiam em mim, pude tirar de minha pequena o 
que ela mais tinha de precioso... Sua inocência, sua virgindade.  
 Mas ao término de tudo isso lágrimas começaram a escorrer de meu rosto e tudo 
que eu sentia era ódio, tristeza, pois eu tinha perdido novamente o meu único amor, havia 
matado a minha doce pequena, e por isso eu não queria, eu não podia deixar marcas de 
mais um amor inacabado, em que eu me entregara totalmente, não poderia deixá-la 
sozinha, então derrubei uma vela e saí de casa. Fiquei observando as chamas engolirem 
minha pequena Annabelle, minha filha, ir ao encontro de sua mãe, minha esposa, para 
que um dia eu encontrasse as duas, os dois amores de minha vida, juntas, felizes e me 
esperando. E então fui embora, à procura de alguém que contivesse um pouco de Amélia, 
um pouco de Annabelle, à procura do meu novo amor. 

Flávia Serbake de Toledo



Beijo de Pôr-do-Sol 

Luan, no fim da tarde de domingo daquele verão de 
2014, na praia de Itapema, caminhando com seus amigos pela areia 
da beira-mar, avista, de longe, aquela linda menina, e como era 
atraente. Realmente ele não exagerava ao sentir aquela moleza nas 
pernas, aquele calor subindo pelo corpo das solas dos pés às 
pontas dos fios dos cabelos, fazendo-o quase passar mal. Aquele 
sentimento jovem, aquela paixão de adolescente já o estava 
matando, não literalmente, é claro. 

Decidiu então deixar os amigos um pouco e ir falar 
com a Amanda, que estava sozinha vendo as ondas quebrarem, 
distraída. Ele chegou, sentou-se ao lado da garota, deu oi e 
começou a puxar assunto, falando sobre como o dia estava bonito, 
por que ela, tão bonita, estava sozinha ali, falando como sobre era 
relaxante sentir a brisa vinda do mar e olhar as ondas quebrando.  

A cada palavra dita, ele observava e admirava 
aqueles cabelos cor de ouro sendo levados pelo vento, aqueles 
olhos azuis brilhando contra o sol que estava se pondo, pensando 
em como aproximar-se e fazer com que ela abrisse espaço para que 
pudesse beijá-la. Não poderia ser muito devagar e nem muito 
apressado. Poderia assustá-la, constrangê-la. A  hora certa poderia 
não ser aquela. E ele se perguntava como é que com outras era tão 
fácil e com aquela ali, justo ela, bem com a Amanda fosse tão difícil 
de compreender o momento certo. 

Deste modo, a conversa foi se desenrolando com 
Luan puxando assuntos aleatórios, uma vez que ele não poderia 
deixar o diálogo acabar. Disso ele sabia por sua experiência de ficar 
com várias garotas. 

— Aquelas crianças brincando lembram minha irmãzinha — 
disse ele. 

— Sério? Quantos anos ela tem? 

— Ela tem três anos, brinca com os nossos primos sempre 
que vem à praia. Eles não se desgrudam. 

— Parece até meu irmão menor. Todos os dias ou ele está na 
casa dos meus tios, ou meus primos estão em minha casa. 

— Nós poderíamos apresentá-los qualquer dia, não acha? 
Talvez eles até virem amigos.  

Assim, Luan começou a  conversar mais perto e 
Amanda ficou meio sem graça, sem reação, o que mostrava que ela 
também gostava dele e que queria logo que ele a beijasse. 

O garoto, enchendo-a de elogios, como ela era bonita, 
tinha olhos encantadores, cabelos lindos, sorriso angelical, 
deixando-a mais sem graça. A menina estava envolvida pelo garoto. 
Ele sabia bem como fazer aquilo. 



E naquele momento, às 18:45, quando o pôr-do-sol 
estava mais bonito, deixando o céu mais avermelhado, com aquele 
calor que era refrescado pela brisa vinda do mar, Luan beijou 
Amanda, com um pouco de receio de que ela hesitasse, mas a 
menina não hesitou, retribuiu. E naquele dia aconteceu o beijo de 
dois adolescentes apaixonados.



Um Reflexo no Espelho 

Mais um dia começara. De novo eu não existia. 

Era sempre igual, por onde eu passava as pessoas simplesmente 
ignoravam minha presença. Eu passava entre elas, as empurrava, dava 
encontrões, gritava, pulava, chorava, mesmo assim elas não me notavam... Ou 
fingiam não me notar. 

Mas Ela olhava para mim, Ela sempre olhava. Sempre que seus olhos 
se fixavam nos meus, o adorável sorriso que ela dirigia a todos murchava, sua 
expressão dizia que eu devia desaparecer. Mas Ela não podia fingir que eu não 
existia, porque era por culpa dela que ninguém me via... A culpa era toda dela.  

Por causa dela as pessoas fingiam não me ver, por causa dela as 
pessoas fingiam não me ouvir, por causa dela eu tinha medo de olhar para o 
espelho no fim da escada e não ver meu reflexo, por causa dela eu tinha medo 
de não existir. Tudo era culpa dela... Se Ela não existisse, talvez isso nunca 
tivesse chegado a esse ponto... Sim... Se ela apenas não existisse... 

Então eu apenas precisava fazê-la desaparecer. 

Quanto mais eu pensava nisso, mais claro o plano se tornava em minha 
mente. No decorrer do dia eu fui decidindo cada passo. Eu usaria uma faca, 
um golpe no coração, o mais rápido possível para que Ela não tivesse tempo 
de gritar ou se defender. O que eu faria com a arma, com o sangue e com o 
corpo eu podia pensar depois, mas eu tinha de fazer isso ainda hoje. 

Assim que pude, corri para a casa e subi as escadas, como sempre 
evitando encarar o espelho, e fiquei à espera atrás da parede do corredor em 
frente à escada, assim que ela passasse eu a atacaria, era o plano perfeito! O 
tempo foi passando e a casa estava num silêncio sepulcral, à medida que a 
noite caía as sombras iam se alongando formando figuras estranhas nas 
paredes, cada vez mais um sentimento de terror se apossava de mim. Eu não 
me lembrava de tê-la ouvido chegar, mas eu tinha a sensação de que alguém 
estava me observando, e a única que ainda me “via” era Ela. 

De repente eu ouvi um ruído atrás de mim. Assim que me virei a vi 
correndo em minha direção com uma faca nas mãos. Seus olhos tinham uma 
expressão assustadora de ódio e ela com certeza pretendia me matar. 

— Desapareça! — Ela gritou, sua voz misturava raiva e medo. Por 
alguns segundos eu fiquei sem reação, mas eu não podia perder. 



Assim que ela chegou ao meu alcance, eu agarrei a mão que trazia a 
faca e a derrubei. Nós caímos e começamos a rolar enquanto lutávamos pela 
posse da faca até chegar perto da borda da escada. Nesse ponto eu tinha a 
vantagem, pois estava em cima dela, mesmo assim ela não largava a faca. Eu 
estava segurando suas mãos acima de sua cabeça, enquanto Ela esperneava, 
gritava e de todo jeito tentava se soltar. Mas isso só me deixava mais confiante 
de que eu podia matá-la, afinal somente uma pessoa real pode matar outra.  

Depois de minutos de luta eu finalmente consegui controlá-la. Ela tinha 
uma expressão de puro terror e nesse momento eu provavelmente estava 
sorrindo. Eu me senti meio em transe, embora a faca ainda estivesse em suas 
mãos não importava, eu forcei a lâmina atravessá-la em seu próprio peito. 

Uma vez, suicídio poderia ser uma boa desculpa... Duas vezes, ela 
nunca fora considerada muito normal mesmo, eu a conhecia o suficiente para 
saber disso... Três vezes, quem se importava com isso, eu havia vencido... 

Eu finalmente soltei suas mãos, que caíram para o lado sem força, a 
faca ainda estava cravada  em seu peito, seus olhos estavam nublados, havia 
sangue espirrado para todo o lado, mas Ela ainda respirava fracamente. Eu já 
não me importava se Ela morreria ou não, agora eu tinha provas de que eu era 
real. Eu havia feito isso. Só uma pessoa real poderia fazer isso... Eu era real... 

Então ela deu um estranho sorriso. Como se tudo não passasse de uma 
piada. Ela sorriu quase como se soubesse perfeitamente o que eu estava 
pensando. Aquele sorriso me deu uma sensação muito ruim. 

Eu corri até o espelho, era a última prova de que eu precisava, eu sabia 
que era real, então eu com certeza teria um reflexo. O espelho estava coberto 
de pequenas manchas de sangue, eu pude ver o reflexo dela ainda caída no 
topo da escada. Ela se virou, apoiando-se com a pouca força que ainda lhe 
restava, e olhou em minha direção, mesmo eu estando de costas para ela, era 
como se ela pudesse ver minha expressão, e tivesse pena disso. 

— Você não é real... — Ela murmurou fracamente. Se eu pudesse me 
ver agora, eu provavelmente teria uma expressão de puro horror, mas não 
havia mais nada refletido no espelho — minha querida... Alucinação.  

Gabrielle Cordeiro Kissilheviz



O susto 

Ele era feio, horrendo, muito ridículo mesmo, não sei como eu, 
uma alma penada maravilhosa, conseguia aguentá-lo, ele deve ter bom 
coração, mas realmente não sei, não o conhecia por dentro. Eu era o 
anjo da morte dele, pois todo ser humano que morre se torna um anjo, 
podemos escolher entre anjo da morte ou da guarda. Eu escolhi da 
morte, porque é menos cansativo. 
 Eu o olhava a todo segundo, nem sei como conseguia visualizar 
um ser humano desses, era noite, era dia eu estava ali para saber o 
momento exato em que eu daria aquele dom que qualquer um teria um 
momento da vida. 
 Eu passava noites terríveis ao lado dele, às vezes achava que era 
a hora exata de tirar a vida dele, mas sempre era interrompido, e tudo 
culpa do maldito anjo da guarda que me impedia de fazer meu trabalho. 
Eu queria mesmo era me livrar daquele maldito homem. 
  Em uma certa noite, em que o vi tomando seu chá de camomila e 
comendo biscoitos, o infeliz estava indo para cama e vestindo seu pijama 
que fedia carniça, era como um animal em estágio de decomposição 
avançada. 
 Eu sabia que já era a hora. Mas como? 
 Pensei muito, e lembrei do que meu avô havia me falado quando 
ainda havia vida dentro de nós. 
 Existe uma fórmula que faz um fantasma ganhar cor e poder ser 
visto. 
 Executei-a como deveria de ser feito. E me olhei no espelho, era 
como se eu tivesse corpo novamente, mas uma névoa impedia o espelho 
de refletir totalmente o corpo.  
 Olhei para o infeliz e o vi em um sono profundo. 
 Pensei muito em como eu deveria acordá-lo para matá-lo. 
 Então peguei um pedaço de pano que havia ali jogado e o molhei 
com água do banheiro, fui em cima do humano e fiz com que a água do 
pano pingasse sobre a cara dele.  
 Eu esperava uma reação, e foi isso que aconteceu, ele se mexeu, 
porém nem abriu os olhos. Esperei um pouco para ver se mais alguma 
coisa acontecia. E nada. 
  Pensei mais um pouco, e então por acaso meu olhar grudou nos 
degraus da escada. 
 Foi aí que eu descobri para que aquela escada serve. 
 Arrastei-me nos degraus, fazendo com que um barulho tenebroso 
fosse emitido por ela. 



 Ele abriu os olhos cuidadosamente, ele com certeza deveria estar 
pensando que fossem ladrões ou algo do tipo. 
 Escondi-me embaixo da escada para que ele não me visse. 
 Esperei tudo se acalmar novamente. E os ponteiros se juntaram 
fazendo com que os relógios registrassem meia-noite. 
 Resolvi cumprir minha missão. 
 Apareci na frente dele. Eu esperava uma reação, mas ele se calou 
completamemte, ficou paralisado. 
 Alguns minutos depois ele começa a gritar, fazendo com que eu 
me assuste. 
 Ele gritava algo como: “me salve, há um fantasma aqui.” E eu 
somente ria. 
 Ele começou a tremer, e com a mão no peito teve uma taquicardia 
muito elevada que parecia que ele ia morrer. 
 Até que ele caiu na cama como uma pedra, com os olhos abertos. 
 Esperei um pouco para ver se ele teria alguma reação, e nada. 
 Coloquei a mão sobre o peito dele, e senti que lá dentro já não 
palpitava mais nada. 
 Ali o efeito que me deixava visível já havia passado. 
 Àquela hora os vizinhos já tinham chamado a polícia, eles 
chegaram, e foi assim que começou mais uma investigação criminal em 
busca do suspeito da morte dele. 

Geovana Marques Castelan 



Sonho Assassino 

 Tudo começa quando eu estou no banheiro, é horrível, está escorrendo 
algo dos canos... sangue? No ralo tem alguma coisa, acho que é cabelo. Há 
algo sólido debaixo, levanto para ver o que é, e descubro que é uma cabeça 
que diz para mim “Não........”. De susto, derrubo o membro falante e saio 
correndo. Admito que esteja começando a ficar com medo, não queria ficar 
mais nenhum segundo naquele lugar. 

 Ao sair do banheiro me deparo com um corredor, com um papel de 
parede verde-musgo e meio úmido, deve ser por causa do clima, olho pela 
janela e está tão nublado lá fora que não sei dizer nem se tem ou não tem 
árvores lá fora, está meio frio também. Nem termino de visualizar o nevoeiro e 
um corvo bate no vidro, que continua intacto, mas eu não diria o mesmo do 
corvo, todos os órgãos da ave se espalharam pela janela e escorrem, caindo 
no chão de fora e fazendo um barulho nojento, o que me faz vomitar num balde 
que seria para colocar guarda-chuvas do lado da porta de saída. Olhando para 
a mancha depois de ter caído alguns pedaços está escrito em sangue uma 
palavra, “é”. Não quero ir para fora agora e ver o resto dos corvos devorarem o 
falecido companheiro. 

 Depois de andar mais pelo corredor chego à cozinha. Carnes 
penduradas em ganchos num varal, facas de todos os tamanhos em pregos 
nas paredes, panelas em cima da mesa e armários revirados. Parece que 
alguém esteve desesperado para preparar o jantar. Sinto um cheiro que faz 
voltar o meu enjoo, que só não piora porque o frio na barriga que sinto é mais 
forte. O ambiente estava apenas à luz de algumas velas. 

 Perto do fogão está uma pessoa, me aproximo mais e percebo que é 
uma mulher que está usando o avental de cozinha. Ao chegar bem perto ela se 
vira, dando para ver um rosto muito pálido, quase como o de um morto, um 
buraco onde seria o lugar do olho, manchas vermelhas no avental. E o olho 
que falta em sua face está na sua mão, junto de um cutelo. Rapidamente ela 
tenta me acertar, quase corta meu nariz fora, ainda bem que quando vejo a sua 
aparência de zumbi dou um passo para trás e tropeço no pé de uma cadeira, 
conseguindo desviar do golpe e caindo no chão. A única coisa que a mulher 
parece saber falar é “Comida!”. Ela continua tentando me atacar 
desesperadamente, consigo desviar no pânico. Não sabendo o que fazer, pego 
uma cadeira e começo a bater no zumbi. Olho para minhas roupas que estão 
cheias de sangue e saio da cozinha. Aquele zumbi parecia estar com tanta 
fome que me queria para o jantar, provavelmente ela devia ter tentado comer o 
próprio olho. 

 Estou num lugar que parece ser a sala de estar da casa. Também toda 
iluminada com velas, parece um lugar muito elegante, uma mesinha de centro 



que parece ter sido feita à mão, com uma pintura bonita, um vaso sem nada 
em cima, um piano, que deve ser muito caro, está no canto, uma prateleira de 
livros na parede. Esse é o único lugar até agora que não me deu calafrios. 
Exceto por uma coisa, o sofá está aos pedaços, o tecido está todo rasgado, 
parece que um animal com garras andou brincando com o móvel. Estou 
cansado, mesmo não achando uma boa ideia sentar em uma coisa como 
aquilo, acabo me rendendo ao cansaço. Nem bem solto o meu peso e escuto 
um som, parecido com o de um miado, só que meio rouco, e um gato rasga o 
tecido e pula para fora do sofá, encarando-me pronto para atacar. Seu pelo é 
preto, olhar perigoso, um olho era amarelo e o outro vermelho, de suas presas 
e garras escorrem sangue, é um ser muito magro de coluna arqueada, fede a 
carne podre. Ele se prepara para atacar, e já saio correndo, mas o felino é tão 
rápido que consegue cortar alguns fios do meu cabelo, não dá muito tempo 
para pensar, apenas corro em direção a uma escada que sobe até o sótão. O 
gato é rápido, mas consigo puxar a escada e fechar o alçapão. 

 Escuto uma música, como aquelas de caixinhas de música, e alguém 
cantarolando a melodia. Está muito escuro, então acendo uma vela que 
encontro em cima de uma caixa de brinquedos. Vejo um lugar sujo com teias 
de aranhas e insetos andando por toda parte, brinquedos espalhados em 
caixas e no chão e um menininho de cabelos e olhos escuros e pele tão pálida 
que parece um fantasma. Ele olha diretamente nos meus olhos, seu olhar é 
sem alma, como se não tivesse nada por dentro, e diz “Vamos brincar!”. Fico 
assustado não só com a aparência e com o olhar dele, mas também com a 
afirmação de que vamos brincar. Sem eu saber o que falar, a criança perde a 
paciência de esperar uma resposta e gesticula na minha direção em sinal de 
ataque. Os brinquedos se levantam e começam a vir na minha direção, com 
olhos brilhantes, como se estivessem sendo possuídos pelo menino. Os 
bonecos pulam em cima de mim e começam a morder a minha pele, puxar 
meus cabelos e me arrastar para seu mestre. A primeira coisa que vem na 
minha cabeça é queimá-los com a vela, mas queimo sem querer o chão que é 
feito de madeira também, escuto a madeira cedendo e caio. 

 Acordo no mesmo corredor de antes, decido que é melhor sair dessa 
casa antes que mais alguém tente me matar. Abro a porta de saída e vejo 
árvores quase sem folhas, com uma neblina muito densa, não dá para se ver 
muita cosia, apenas um homem forte e alto, bem avantajado, de camisa xadrez 
vermelha, vestido como um lenhador comum, só que não está cortando apenas 
lenha, os corvos estão sendo confundidos com pedaços de madeira e tem 
entranhas voando para todo lado, isso explica o corvo que bateu na janela, 
deve ter sido jogado pelo homem. O lenhador percebe que estou observando e 
diz “Mais lenha, preciso de mais lenha!” também parecendo um zumbi 
irracional como a mulher da cozinha. Erguendo o machado para me cortar ao 
meio acaba batendo na porta atrás de mim que agora está fechada, não me 



acertou porque eu já comecei a correr. Saio correndo para a esquerda com ele 
atrás de mim, encontro uma janela e pulo para dentro da casa novamente. 

 Agora estou na sala de estar novamente, parece que o lenhador zumbi 
parou de me perseguir, mas outra coisa aparece para tentar me matar outra 
vez, a mulher caolha, agora rastejando e gemendo, com uma trilha de sangue 
atrás. Olho para cima e o teto começa a pegar fogo, um buraco se abre, e o 
menininho com os brinquedos me olham com um olhar assassino. O gato 
magricelo sai de dentro do sofá pronto para me retalhar. O lenhador quebra a 
janela com seu machado. Todas as aberrações juntaram-se para me matar. 
Dou um passo para trás e acabo derrubando a estante de livros que cai em 
cima de mim, o único livro que reparei no título era “Real”. Começo a rastejar, 
mas a mulher com o cutelo é mais rápida que eu, então corta com sua lâmina 
minha perna, que fica para trás deixando uma dor horrível. 

 Continuo a rastejar em direção à uma porta entreaberta. Não quero olhar 
para trás, não quero saber se continuam atrás de mim, só quero que tudo 
acabe logo. É a porta de um quarto, me esforço para deitar na cama, não 
consigo ver o local pois minha visão está meio turva, então apago. 

 Acordando, ainda com medo, desesperado, confuso, vou direto para a 
cozinha, pego uma faca que está em cima da mesa. Alguém chega, é a mulher, 
pulo em cima dela e começo a esfaqueá-la. Todo sujo de sangue vou atrás de 
alguma das outras aberrações. Abro a porta de saída e encontro o homem e o 
menino, que são mortos por mim rapidamente, já que estavam desprevenidos. 
Vou até a sala de estar e corto ao meio o corpo do gato. Todos estão mortos 
agora. 

 Então percebo que tudo tinha voltado ao normal quando acordei, a casa 
estava limpa, quente, bonita, as pessoas, minha família estava normal, eram 
humanos, mas mesmo assim os matei. Aquelas palavras que apareceram no 
meu sonho formavam “Não é Real”. 

Gustavo da Silva Rodrigues 



Recitando Poemas 

 Estava eu levantando, escovando os dentes, colocando uma roupa, tomando café, 
pegando as chaves do carro e indo ao médico. Como todo dia 15 de todo mês do ano, 
minha ida ao médico mensal era apenas para me certificar de que não possuía nada que 
estivesse colocando em risco minha saúde. Mas nesse dia foi tudo muito diferente, fui ao 
médico e ele me diagnosticou com uma doença chamada esquizofrenia. Espantado, o 
doutor, por perceber que eu sofria com aquela doença em silêncio, veio até mim e per-
guntou: "Carlos, por que nunca me disse que possuía essa doença?", eu extremamente 
confuso o respondi: "Doença, doutor? Que diabos de doença é essa? Doutor eu não te-
nho doença nenhuma!!", nesse momento fiquei perplexo, mas eu não quis acreditar que 
estava doente e comecei a contestar o diagnóstico do médico. Ele ficou muito irritado co-
migo, uma vez que sua clínica era conceituada, e que ele não aceitaria que um paciente o 
chamasse de mentiroso. Eu, como não acreditava estar doente, já que estava vivendo 
minha vida normalmente, comecei a discutir com ele, até que eu ouvi uma voz dizendo: 
"Não escute esse homem Carlos, vá embora!!", eu não entendi de onde veio aquela voz, 
mas eu segui o conselho que ela me deu, saí do escritório do médico e o deixei falando 
sozinho. 
  Ao chegar em casa as vozes começaram a se aproximar mais dos meus ouvidos, a 
cada quadra que eu avançava com meu carro, elas aumentavam, e aumentavam. Eu não 
conseguia entender bem o que diziam, mas sabia distinguir vozes masculinas e femini-
nas, vozes de pessoas jovens e até mesmo de idosos. Quando cheguei em casa, aquele 
som estava infernal, após adentrar a porta da frente as vozes pararam subitamente. O si-
lêncio tomou conta, e eu não sabia bem o que tinha acontecido, tomei um banho quente, 
no qual passei cerca de três horas. Ao sair do banheiro, olhei para um lado, olhei para o 
outro e nada. Nada e nem ninguém. Eu mesmo assim cauteloso e sem entender muito 
bem esse meu dia conturbado, fechei os olhos e contei: "Um... Dois... Três..." e corri para 
meus aposentos. Lá passei a noite toda pensando nesse meu dia, eu pensava e pensava, 
mas nada fazia sentido, então eu resolvi dormir, quando fechei os olhos escutei lá no fun-
do uma voz: "Volta pra cá!", eu rapidamente dei um pulo da cama e imaginei que algum 
bandido tivesse invadido minha casa, acionei o alarme e chamei a polícia! Quando os po-
liciais chegaram e disseram que não havia ninguém na minha casa além de mim mesmo, 
mas aquela voz não parava de me perturbar. 
 Na manhã seguinte, acordei e não me lembrava de nada do que tinha acontecido 
ontem, e, como todos os dias, eu levantei, escovei os dentes, coloquei uma roupa, tomei 
meu café e fui regar as plantas do meu jardim. Quando cheguei lá, as vozes voltaram, só 
que dessa vez com uma intensidade muito maior, só que tinha um porém, da vez passada 
todas falavam ao mesmo tempo, dessa vez não, todas falavam em uma perfeita harmo-
nia. Eu gostei da situação e sentei em um de meus bancos do jardim, e comecei a con-
versar com as vozes. Até que chegara a hora de eu ir me deitar. E no outro dia isso se re-
petiu, sentei em meu jardim e lá fiquei, durante horas apenas escutando aquelas curiosas 
vozes. Foi assim durante duas semanas mais ou menos, até que um dia eu percebi que 
apenas escutava aquelas vozes quando estava no jardim, então eu acreditei que elas 
nada mais eram que as árvores falando comigo, nisso comecei a conversar com elas 
também, e tinha uma árvore lá que todos os dias me recitava poemas, com uma voz en-
cantadora, doce, suave, era música para meus ouvidos. Eu comecei a me aproximar mui-
to mais dessa árvore, estávamos cada dia mais amigos, ela recitava para mim e eu a elo-
giava, parecia um romance, daqueles que acontecem nas novelas, mas não como aque-
les que são entre um homem e uma mulher, no meu caso foi entre mim e a minha árvore, 
passava horas ao lado dela, até que eu percebi que estava cegamente apaixonado por 
ela!  



 Eu, quando percebi que estava me apaixonando por uma árvore, acreditei que isso 
fosse totalmente normal, comecei a contar para meus amigos e vizinhos, eles debocha-
vam de mim, até que chegou o momento em que eu não queria mais ficar com os huma-
nos de verdade, queria apenas ficar em meu jardim com meus verdadeiros amigos. Um 
dia percebi que devia tomar uma atitude e dar um passo adiante em meu relacionamento, 
fui a uma joalheria e comprei o mais belo dos anéis que lá existia, enfeitei todo o caminho 
desde a entrada da minha casa até "o pé" de minha amada. Então, quando me sentei ao 
lado dela, escutei um de seus poemas novamente. E foi nesse momento que eu decidi 
pedi-la em casamento, só que eu não entendi o que havia acontecido, pois, quando fiz o 
pedido, todos se calaram e ela como todos os outros não dizia mais nada, fiquei durante 
30 minutos esperando uma resposta, lá naquele mesmo lugar, ajoelhado, perplexo e con-
fuso. Até que ela sussurrou para mim: "Sim", eu estava tão feliz com a resposta, que que-
ria logo contar para todo mundo, mas aí eu me lembrei de que eu não possuía mais ami-
gos, todos tinham me esquecido, apenas por eu ter me apaixonado por uma árvore. Mas 
quando me casei com ela me senti realizado, senti que meu propósito na Terra tinha sido 
cumprido. Resolvi então passar a noite deitado ao lado dela. 
                

Depois disso, Carlos nunca mais foi visto. A única coisa que restou em seu lugar foi 
um broto de uma nova árvore. Carlos, após se deitar ao lado de sua amada, mor-

reu e foi levado dali, e em sua homenagem o médico que o diagnosticou como es-
quizofrênico plantou uma árvore ao lado de sua esposa. 

Gustavo Felipe Gandin 



Amor Doentio  

Na primeira semana de janeiro um pouco depois do aniversário de 16 anos de 
Elizabeth, a irmã mais nova de uma família de três irmãos (Elizabeth, Joseff, Martin), seu 
irmão mais velho, Martin, a observa durante o passar de alguns dias e começa a se 
apaixonar por sua própria irmã.  

Porém ele tinha consciência de que como eles eram da mesma família não seria 
possível o relacionamento entre os dois, então ele fica em seu quarto fantasiando, 
planejando uma forma de não deixar com que sua irmã se aproxime de outras pessoas. 
De lá ele a observa por dias enquanto ela está no jardim.  

E quando ela está com seu outro irmão, Joseff, ele se sente como se não 
precisasse se preocupar pelo fato dele achar que com seu irmão ele não corria o risco de 
perdê-la.  

No entanto Elizabth era uma menina muito bonita e comunicativa e adorava 
conversar com as pessoas à sua volta. E, como na casa ela só tinha os irmãos para 
conversar, ela adorava conversar com seu irmão Joseff e sempre que podia tentava 
conversar com Martin, seu irmão mais velho, porém com ele as coisas não fluíam como 
ela queria, pelo fato de seu irmão sempre ficar em seu quarto fechado e observando pela 
janela, saindo de lá só para comer e ir ao banheiro.  

Um dia, enquanto Joseff e sua irmã estavam no jardim, eles viram um outro garoto 
da idade de Elzabeth, que maravilhado pela incrível aparência da menina foi ao encontro 
dela e de seu irmão e conversaram por alguns minutos. 

Entretanto seu irmão mais velho estava observando-os pela janela de seu quarto 
como sempre quando viu que sua irmã estava com outro garoto sem ser seu irmão. Ele 
ficou muito irritado e se viu com muito medo pelo fato de achar que uma hora ou outra 
outro garoto poderia aparecer e sua irmã se apaixonar por ele.  

E como ele sentia um amor doentio por sua irmã ficou transtornado e começou a 
articular um plano para deixá-la longe de tudo e de todos.  

E assim ele ficou vários dias em seu quarto somente pensando em como poderia 
fazer com que ela não visse mais ninguém que para ele poderia ser uma ameaça. Nesses 
dias em que ficou em seu quarto não comeu praticamente nada. Assim ficando com uma 
aparência mais debilitada ainda. Ele estava com um aspecto péssimo, olho com olheiras, 
quase esquelético, bastante pálido e com roupas sem lavar.  

Nesse período ele achou uma única maneira de fazer com que sua irmã não caísse 
nos encantos de mais nenhum outro homem. Ele começou a bolar esse plano que era de 
criar uma pequena sala em seu quarto que ficaria na parte do forro da casa.  

Com esse plano em mente, pensou em como ele iria construir tudo isso sem que 
nenhum de seus irmãos soubessem.  

Durante alguns dias Martin à noite enquanto todos dormiam saía para procurar o 
material necessário para construir o cativeiro, e quando ele conseguiu tudo de que 
precisava construiu sua pequena cela em cima do forro de seu quarto. Pois para ele lá 
ninguém iria pensar em procurar por ela. 

Dessa forma ele apenas esperou que chegasse a hora em que ela fosse dormir. 
Ele a desmaiou, amarou-a e levou-a para o seu quarto e prendeu-a em seu cativeiro.  

No outro dia Joseff, seu irmão, logo ao acordar, por ser muito ligado a sua irmã, 
deu por sua falta e foi procurá-la em seu quarto, mas lá ela não estava. Então ele olhou 
pela casa toda e pelo jardim e logo viu que ninguém estava lá e o único lugar em que ele 
não a procurou foi no quarto de seu irmão mais velho, Martin, por saber que ele quase 
nunca saía de lá. E então ele começou a ficar preocupado em saber o paradeiro de sua 
irmã.  



Muito preocupado resolveu falar com Martin para saber se ele não sabia de nada 
sobre sua irmã. 

E quando ele chegou na porta do quarto de Martin e bateu para falar com ele, este 
apareceu com os olhos vidrados e muito magro com um olhar mais estranho que o normal  
e quando Joseff perguntou sobre sua irmã Martin ficou muito nervoso e contraditório pois 
ele um momento falou que não sabia mas logo depois negou e falou que ela tinha saído.  

Mas Joseff sabia que não era verdade porque ela não tinha nenhum outro amigo a 
não ser ele e por isso começou a desconfiar do seu próprio irmão por ele estar tão 
nervoso e dizendo coisas sem sentido.  

Só que como Martin não saía do quarto por muito tempo Joseff não podia entrar 
para verificar o que estava acontecendo, então ele simplesmente resolveu que quando 
Martin saísse para ir ao banheiro ou para buscar alguma coisa para comer ele entraria 
pela janela que Martin tanto observava. Na primeira oportunidade, enquanto Martin foi à 
cozinha para buscar comida, Joseff entrou pela janela e... 

Se deparou com um quarto irreconhecível, tinha pedaços de madeira por todo lado, 
materiais de carpintaria, roupas, restos de alimentos e o que o deixou mais 
impressionado. 

Tinha um buraco no teto com uma escada que levava para cima, e quando ele 
resolveu subir encontrou sua irmã lá em cima toda amarada e amordaçada e quando ele 
estava desamarrando-a o seu irmão apareceu e começou a chorar pois ele amava a irmã 
mas tinha consciência do que ele tinha feito e quando a Elizabeth se soltou começou a 
chorar também pois estava feliz por estar bem e livre. 

Logo após ela se soltar, eles (Elizabeth e Joseff) saem correndo e deixam Martin 
sozinho chorando por perder a irmã e então ele começa a ficar cada vez mais louco e 
seus irmãos com dó da situação em que ele se encontrava o internaram em um hospício 
e o deserdaram da família. Eles também o esqueceram lá e nunca voltaram para visitá-lo.     

João Henrique Gomes Machado



Amor Possessivo 

Há muito tempo James não falava comigo. Com o passar do tempo ele foi ficando 
cada vez mais reservado, estranho e mais possessivo; a última vez que o tinha visto, ele 
tinha entrado na casa de minha vizinha, Anne — mulher que ele amava muito tempo, mas 
que não correspondia ao seu sentimento — para mais uma tentativa sem bons resultados 
em busca de um sim para um pedido de casamento. Saiu chorando e gritando para todos 
da vila onde moro, um lugar não muito habitado, um tanto misterioso e com moradores 
muito estranhos, que Anne não queria saber dele, mas ele não iria desistir, que ela um dia 
iria se casar com ele. Eu estava me perguntando se ele ainda a amava tanto assim, fazia 
muito tempo que ele tinha se apaixonado e sua obsessão só aumentava, ele seria capaz 
de tudo para ter o amor dela. 
Vários dias se passaram desde quando o vi pela última vez; eram onze horas da noite, eu 
estava indo dormir, quando de repente o telefone tocou, ao atender percebi que era 
James. Ele estava desesperado, queria ajuda. Então o convidei para ir até minha casa no 
dia seguinte e me explicar o que estava acontecendo, mas ele não queria esperar o 
amanhã, me avisou que estava saindo de casa, que chegaria em breve e, sem esperar 
minha resposta, desligou o telefone. 
 Alguns minutos se passaram e então escutei batidas na porta, era ele, estava 
desesperado, chorando. Mandei entrar, se acalmar e me contar o que estava 
acontecendo. Ele disse que a culpada era Anne. Pedi que se acalmasse, mas não 
adiantava, ele não entendia que ela apenas o enxergava como amigo e que nunca quis 
nada com ele, estava muito nervoso e me fez prometer que o ajudaria em tudo que fosse 
relacionado a Anne. Sem pensar duas vezes afirmei que o ajudaria, mas me arrependi 
logo em seguida pois quando James parou de chorar me olhou de uma maneira fria e 
afirmou que eu deveria ajudá-lo a sequestrá-la e forçá-la a se casar com ele. Eu não 
sabia o que falar, estava completamente amedrontado com a situação, ele estava agindo 
feito um psicopata e, se eu negasse, poderia fazer algo contra mim, eu tinha esse dever, 
eu era o único amigo que não tinha se afastado, ele precisava de mim, mas, mesmo 
sabendo que tinha que ajudá-lo, confesso que estava pensando onde essa história iria 
acabar.   
Não tinha mais como voltar atrás, estava lá para ajudá-lo e, se isso não acontecesse, eu 
iria entrar em uma enrascada. De repente eu estava em minha casa com um velho amigo 
de infância em uma noite de outono prestes a bolar um plano para sequestrar a mulher 
que ele amava e obrigá-la a se casar com ele. O primeiro combinado foi ele se instalar em 
minha casa durante uma semana, nos primeiros cinco dias observaríamos a rotina de 
Anne e então no sexto dia iríamos botar o plano em ação, entrar na casa dela e levá-la 
para um lugar distante e obrigá-la a se casar com ele. 
 Durante os cinco primeiros dias o plano correu bem, eu e James já sabíamos os 
horários que Anne saía, ficava sozinha, voltava para casa, tudo estava saindo bem e 
James demonstrava sempre uma expressão de felicidade por estar prestes a realizar seu 
maior sonho, casar com Anne. No quinto dia ele decidiu dar uma volta pela vila e pediu 
para ir sozinho, pois precisava ficar por alguns minutos sem ninguém por perto, fiquei 
observando-o pela janela de meu quarto que ficava em um lugar estratégico que 
mostrava por completo a janela de Anne, ele passou pela rua, sumiu de vista e meia hora 
depois apareceu completamente atordoado e falando que era muito burro, que deveria ter 
prestado mais atenção nas pessoas que andavam com Anne e que elas poderiam 



prejudicar o plano inteiro, mas não dava tempo de desistir, no dia seguinte teríamos que 
colocá-lo em prática. 
 Na manhã seguinte nos preparamos pois ao entardecer iríamos invadir a casa de 
Anne e levá-la para um outro lugar, um lugar ainda não determinado que James decidiu 
escolher na hora H. Estávamos andando em direção a casa, em um horário que só Anne 
estava lá, quando fomos entrar pela porta dos fundos, o pai de Anne aparece e se depara 
comigo e com James, quase entrando na casa. Para que nada desse errado, falamos que 
há tempos não víamos sua filha e que queríamos visitá-la para relembrar dos tempos em 
que ficávamos juntos na escola, o pai de Anne olhou para James e falou que não o queria 
ali, que ele só aparecia para causar confusão, no entanto James não se descontrolou, 
nunca o tinha visto tão controlado como nesse momento, ele olhou diretamente para os 
olhos do pai de Anne e disse que estava se recuperando e que queria mudar, não muito 
convencido ele nos mandou embora e pediu para que não voltássemos a incomodar. 
 Quando chegamos na minha casa, James falou que o pai de Anne estava 
escondendo algo e que iria descobrir o que era, de repente ele começou a chorar e falar 
que Anne ia ser dele e não ia desistir tão rápido disso, o plano poderia se desenvolver, e 
que no dia seguinte Anne não iria sair de sua casa sem ele, apenas se estivesse morta. 
Quando James falou isso fiquei completamente desesperado, será que meu amigo seria 
capaz de matar uma pessoa? Será que ele seria capaz de matar a pessoa que ele mais 
amou em sua vida? A ideia de que ele era maluco continuou em meus pensamentos 
durante toda a noite, quando finalmente consegui dormir, tive um sonho, um sonho que 
parecia muito real, no qual James tinha matado Anne, ele tinha matado o amor de sua 
vida porque descobriu que nunca a teria e, segundo ele, se ele não podia ter esse amor, 
nunca ninguém iria poder. Acordei desesperado pensando que meu sonho, na verdade 
era realidade, mas para minha sorte James ainda estava dormindo, alguns minutos 
depois ele acordou e então esperamos mais uma noite chegar para enfim botar o plano 
em prática. 
 Quando anoiteceu fomos diretamente para a porta dos fundos, tomando mais 
cuidado que da última vez e então entramos na casa, subimos as escadas mas algo de 
errado estava acontecendo, Anne estava conversando com alguém, conversando não, 
estava com uma voz assustada, discutindo com alguém, não estava sozinha, entramos no 
cômodo e ela estava discutindo com um homem, James olhou para ele e disse apenas 
uma palavra: “Você?” o homem virou e sorriu, ele tinha um rosto deformado, perguntei 
para James quem era aquele homem e ele respondeu que no dia que foi dar uma volta 
pela Vila viu aquele mesmo homem olhando para a janela de Anne e falando para si 
mesmo que tentaria roubar a casa e a garota que lá morava, não consegui ficar ali 
olhando para aquela figura, não estava mais entendo o que estava acontecendo, vi 
James tirar uma arma de seu bolso e o homem apontar uma arma para ele, saí correndo 
e fui para a parte de fora da casa, esperando que James tivesse saído em seguida, mas 
ninguém saiu, depois de alguns segundos com tudo em silêncio escutei gritos de Anne, e 
logo em seguida um disparo, o que estava acontecendo lá dentro? Pensei em entrar na 
casa, mas escutei o barulho de um carro de polícia, James apareceu com as mãos cheias 
de sangue e falando: “Ela está morta, não fui eu, acredite em mim, a culpa foi toda 
daquele homem, ele fugiu, vamos encontrar ele.” Eu não estava entendendo o que estava 
se passando ali, a polícia parou e eu saí correndo e me escondi entre algumas árvores ali 



perto, eu estava completamente confuso, escutei James gritando. Depois que os policiais 
encontraram o corpo de Anne e levaram James para a prisão, a última coisa que ouvi 
James falando foi que o verdadeiro assassino tinha fugido. 
 Uma semana depois fiquei sabendo que James havia fugido com outros presos 
pois se dizia inocente e não queria pagar por um crime que não cometeu, ele não queria 
ficar preso, então fez amizade com alguns detentos que estavam planejando uma fuga, 
para sair de lá. Não consegui parar de pensar nisso, afinal quem matou Anne? Será que 
James seria mesmo capaz de matar a mulher que amava? 

Lauriane Sabrina Goras de Oliveira 



A Boneca Abominável 
 Após muito tempo em uma antiga e velha casa, Edward agora recuperado 
de suas alucinações decide que não há nada melhor do que se mudar, para 
começar uma nova vida, novos sonhos e ter uma vida tranquila novamente. 
 Então após um tempo de procura por novos móveis na cidade ele encontra 
uma casa, bonita, grande, perto dos comércios..., onde acredita ser o lugar perfeito 
para começar uma nova vida. Assim depois de acertar todos os papéis de compras 
da casa, ele pega sua filha e logo se muda para lá, vivendo ali uns tranquilos 2 
meses sem preocupações. Até o dia em que Belly, sua filha, uma menina diferente 
que nunca teve muitos amigos, mas muito educada sempre ajudando seu pai em 
todas as atividades de casa, apesar do grande trauma após a perda de sua mãe, 
encontra uma boneca em um antigo armário no sótão da casa. 
 Ela não sabia que com isso estaria cometendo o maior erro de sua vida, 
pois aquela boneca era amaldiçoada, com grande desejo de vingança contra os 
humanos pois fora uma uma boneca que havia sido trocada por sua dona por uma 
outra boneca nova, fazendo com que ela fosse esquecida nos armários. Após isso 
jurou a si mesma que nunca mais iria confiar em um humano novamente 
desejando vingança contra eles. E com isso também eles não sabiam que essa 
nova casa já fora um antigo orfanato que pegou fogo.  
 Tudo aconteceu num dia enquanto Marry a antiga dona do 
orfanato preparava o almoço. O telefone tocou e ela foi correndo até outro cômodo 
móvel da casa para atendê-lo, entre esse tempo uma criança que morava ali no 
orfanato em meio as suas brincadeiras acabou derrubando o pano com que 
brincava em cima do fogo, e em poucos segundos todos os cômodos da casa 
estavam em chamas, apenas sobrevivendo Marry e a tal boneca. Todas as 
crianças do local morreram deixando assim muitas coisas estranhas pelo local da 
construção. 
 Mas Belly sem saber de nada ama sua boneca e dá o nome de Annie para 
sua nova "amiga". Já naquela mesma noite, enquanto todos dormem, Annie coloca 
em andamento sua grande sede de vingança, ela se transforma! Sai do quarto e 
vai direto para a cozinha, pega uma faca e anda em direção aos quartos, mas 
neste momento o telefone toca! Edward desce as escadas correndo para atendê-lo 
e a boneca volta a ser um lindo brinquedo. Após atender a ligação Edward vê ali 
no chão a boneca junto de uma faca. Ele acha que sua filha a largou ali, então 
apenas guarda a boneca em um baú e volta para seu quarto. 
 No dia seguinte mais um dia normal, Edward cuidando dos afazeres da 
casa e Belly brincando com sua nova boneca, mas esta noite a boneca nada pode 
tentar pois fora guardada no mesmo baú do qual não consegue sair. 
Mais um dia, tudo tranquilo... Até chegar a noite. Desta vez Annie estava solta pela 
casa, novamente se transforma e vai até a cozinha, Mas Edward estava sentindo 
muita sede e fora ao local para tomar um copo de água, novamente avistando a 
boneca e a guardando no baú. 
 Mais uma noite. Mas desta vez a boneca não teve muitas chances pois 
Belly estava chorando a noite toda atrapalhando assim seus temíveis planos. 



 Uma nova temerosa noite, a boneca se levanta como sempre anda até a 
cozinha pega a faca, enquanto isso Edward em seu quarto está tendo 
assustadoras alucinações, está ouvindo crianças chorando, pedindo ajuda! 
Totalmente desesperadas! Ele levanta agoniado vai correndo até o quarto da filha 
e vê ali a boneca com uma faca em frente à cama, então Annie se atira para 
debaixo da cama, Edward chega mais perto verifica se sua filha está bem, vendo 
assim tudo certo ele a pega, e leva para passar a noite junto com ele. 
 No dia seguinte ele pensa se a boneca era apenas uma alucinação ou não, 
mas ele acredita que não pois nunca teve alucinações após sua recuperação. Mas 
tudo está prestes a piorar. Annie acredita que se ela fizer Belly estar ao seu lado 
tudo será mais fácil ! Então a boneca dá uma pequena mordida no braço da 
menina que nem sente nada, assim Annie se sente com o plano muito mais perto 
de ser cumprido. Na mesma noite Edward novamente leva Belly para dormir junto 
de si. Então ele vê que sua filha está muito diferente, falando sozinha coisas sobre 
crianças morrendo, não para quieta um só minuto, mas Edward acredita ser 
apenas um pesadelo passando a noite assim. 
 No dia seguinte Belly é uma menina totalmente diferente, mal-educada, 
falando palavrões, quebrando móveis da casa, não quer ficar perto do pai. Edward, 
entretanto, acredita que ela apenas esteja em um dia ruim. Nesta mesma noite ele 
descobre tudo. Enquanto dormia, avistou sua filha andando com a boneca até a 
cozinha e as seguiu, e no momento em que Annie iria atacar Belly ele apareceu, 
quase sendo atingido mas desvia, ele consegue colocar a boneca a força no baú e 
tranca sua filha em um quarto. 
 No outro dia já bem cedo, ele sai e pergunta aos vizinhos se eles sabem 
sobre algo daquela casa que o atormenta, mas não consegue informações, até 
que ele chega na casa de um Senhor que viveu por muito tempo nos arredores, 
que conta sobre o orfanato, o dia em que ele pegou fogo e as crianças morreram e 
diz que a única pessoa que poderia ajudá-lo era Marry, a antiga dona do orfanato.  
 Então Edward vai com pressa até a casa de Marry e conta tudo. Ela então 
afirma que sabe da boneca da qual fala e diz que ela estava no armário para não 
poder atacar as crianças durante a noite, e acreditava que ela estaria queimada e 
não teria sobrevivido, mas ela sabia como acabar com a boneca: Annie odeia 
claridade e fogo e água pois foi assim que ela viu todos os outros brinquedos, as 
únicas pessoas que amava, queimarem, ela fica totalmente possuída ficando muito 
mais brava do que já é. Sendo esta a única forma de salvar sua filha, Edward 
aceita. 
 Na mesma noite ele prepara o fogo e um lugar mais claro que o normal, 
então com tudo acertado ele arrasta o baú até o local, e com muita coragem abre 
a tampa, em poucos segundos a boneca estava lá totalmente possuída muito mais 
brava, ela tenta se mexer mas parece que algo a impede disso, mas continua e 
quase alcança Edward; antes disso algo a faz cair no chão acabando assim com 
seu feitiço. Então ele corre até sua filha que está muito mal pois não estava se 
alimentando direito. Após alguns cuidados ela volta a ser a mesma menina dócil e 
educada que sempre fora. 



 Depois isso ele decide sair daquele horrível lugar do qual jamais quer 
passar por perto, se mudando assim para muito longe e depois de muito tempo 
conseguindo ter de fato uma vida tranquila. 

Lúcio César Sanfelice Ramos



O Assassino da Praça Osório 

 Era uma segunda-feira, e o calor do início de verão já se mostrava. Estávamos na 
delegacia, aguardando algum chamado e enquanto isso eu e meus colegas jogávamos 
um jogo de baralho qualquer. Neste momento o detetive Jonas recebeu uma chamada do 
delegado e diretamente foi ao encontro dele. Chegando à sala do delegado, encontrou-o 
com uma expressão de preocupação, pois havia ocorrido um crime na Praça Osório. 
Deveríamos ir imediatamente para o local. 
 
 Chegando lá, havia muitos curiosos tentando ver o que estava acontecendo. Os 
policiais, no entanto, tentavam afastá-los.  
Um dos policiais relatou que o corpo fora encontrado por volta do meio-dia, próximo da 
quadra de esportes, em meio às folhagens. Foram encontrados também os documentos 
da vítima, a arma do crime (uma faca) bem como marcas de pegada no barro ainda úmido 
da chuva que caíra na noite anterior. 
 O corpo foi levado para o IML e fizeram a autópsia. Foi constatado também que as 
marcas de pegadas no barro equivaliam ao número 41 de um sapato masculino. Não 
havia digitais na faca. Porém, no dia seguinte, algo intrigante aconteceu... 
 Na manhã seguinte recebemos outro chamado. O mesmo local do crime anterior, 
Praça Osório, no centro de Curitiba. Depois de um rápido café, fomos ao local. E, mais 
uma vez, peritos que estavam lá nos informaram que o corpo de outro homem havia sido 
encontrado. Este mostrava sinais de ser usuário de drogas. E, para nosso espanto, a 
arma usada também era uma faca. Porém desta vez não havia nem digitais e muito 
menos pegadas no barro. 
 Na delegacia, constatamos que os dois homens assassinados tinham 
características semelhantes: idade entre 30 e 40 anos, brancos, divorciados e ambos 
tinham passagem pela polícia por crimes de agressão. 
Não era um crime comum, estávamos diante de um assassino que escolhia suas vítimas!  
Ah e mais uma das muitas “coincidências”. Os corpos foram perfurados por exatamente 
23 facadas, cada um, e se encontravam amordaçados!!   
 Diante dos fatos ocorridos, o delegado convocou uma equipe, da qual eu e o 
detetive Jonas fazíamos parte. Conforme os dias passavam, a pressão sobre nós 
aumentava. Em dois meses, mais quatro corpos foram encontrados e estranhamente 
todos mortos da mesma forma. 
 Levantou-se então uma suspeita: o assassino deveria ser uma pessoa ágil, 
experiente e  que não levantasse suspeita ao abordar suas vítimas. 
Poderia o suspeito ser um agente policial? Ágil, experiente e quem sabe conhecido nas 
redondezas? 
 Então começaram as investigações sigilosas, começando pelos policiais do nosso 
distrito. Escalas de serviço, número do calçado, histórico familiar (pais divorciados, 
agressões, uso de drogas)... E, conforme as investigações avançavam, mais tenso era o 
clima em nossa delegacia, pois, até que se provasse o contrário, todos eram suspeitos! 
 Fui chamado na sala do delegado. Entrei, fechei a porta. O delegado estava 
visivelmente abalado. Foi quando ele confirmou o que eu tanto temia. O assassino da 
Praça Osório era o detetive Jonas, meu colega de trabalho! 
 Analisando seu passado, descobriu-se que durante muito tempo, o detetive Jonas 
fora tratado por um psiquiatra. O profissional foi encontrado. Ele informou que Jonas 
vinha de um histórico familiar muito conturbado (pais divorciados). Quando seu pai 
consumia drogas, chegava muito violento em casa, Jonas e sua mãe eram os que mais 
sofriam as agressões do pai. 



 O psiquiatra também informou que Jonas possuía o que se chama de “dupla 
personalidade”. Uma vez que a memória é afetada, Jonas poderia lidar de formas 
diferentes diante da mesma situação. E com este relatório foi desvendada a série de 
crimes. 
 Estava preso o assassino da Praça Osório! 

Luisa do Carmo Girardi Urfali



Ela 

Janne, era uma garota normal que adorava escutar música, brincar, fazer novos amigos, 
conversar, era bem conhecida no colégio. Entre muitas outras coisas, Janne, vezes se sentia 
sozinha quando todos os seus amigos não vinham, mas isso logo passava e ela voltava ao 
normal. 

Então um certo dia seus pais brigaram, e brigaram feio. Ela ficou sem saber o que fazer, 
ela pensava: ''O que eu faço agora? Entro no meio e faço eles pararem? Ou não? Mando eles 
pararem? Ou não?'' Então Janne continuou vendo seus pais brigarem, mas mal ela sabia que os 
seus pais estavam brigando por causa dela. Quando Janne soube disso, ela soltou um grito que 
dizia: “Parem de brigar agora, ou irão se arrepender no final.” Os pais de Janne olharam para ela, 
calaram-se e ficaram se encarando.
 Eles acharam aquilo uma falta de educação, por se meter em conversas de adultos, então 
mandaram-na subir para seu quarto e ficar quieta lá, sozinha. Janne, odiava ficar sozinha, mas 
aceitou aquele momento. Foram se passando horas e seus pais continuaram brigando e brigando 
e brigando, até que Janne não aguentou mais, ela começou a jogar coisas no chão, rasgar livros, 
se morder, sem motivo. Por isso seus pais subiram correndo as escadas para ver o que estava 
acontecendo com ela, mas, quando chegaram em seu quarto, ela estava quieta, olhando para a 
porta, com seu quarto em total ordem. 

Os pais, assustados voltaram para o andar de baixo, mas desta vez sem discussões. Eles 
se resolveram e foram assistir televisão, de repente, se ouve um grito “Mãããeeee”. A mãe 
assustada levanta e fala “O que foi?”, Janne não aguentava mais ficar em seu quarto, mais alguns 
minutos e ela iria ter um ataque! Então Janne pergunta “Já posso descer?”, a mãe, tendo certeza 
de sua resposta, disse “Sim!”. Janne, desceu as escadas de mansinho, e de repente ela deu um 
susto em seus pais! Eles, chegaram a pular do sofá, mas ela estava só brincando! Ela se sentou 
junto a eles no sofá, por muito tempo, até que ela dormiu lá mesmo. Seu pai Jonh, pegou-a em 
seu colo, para não acordá-la, porque, se acordassem-na, ela ficaria brava! Levou-a até seu 
quarto, mas no meio do caminho ele viu coisas jogadas no chão, livros, e então pensou “Quem 
será que fez essa bagunça?!”, mas com Janne em seus braços não ligou para a bagunça e 
deixou-a em sua cama. 

Ele então voltando, juntou as coisas do chão e foram todos dormir. No meio da noite, Dany 
ouve um barulho estranho, como se fossem passos, dentro da casa, por isso ela acorda sem 
pensar Jonh, que estava em um profundo sono: “Jonh. Jonh, tem alguém andando dentro da 
nossa casa, vá lá ver, mas tome cuidado!” Jonh, cautelosamente, abriu a porta, pegou seu bastão 
que estava pendurado na parede e lentamente foi descendo as escadas, degrau por degrau, 
quando de repente aquilo passa rapidamente em sua frente! Jonh se assusta e cai com tudo no 
chão, mas rapidamente se levanta, pega de volta seu bastão... É quando vê, sim, Janne andando 
pela casa. “Mas como assim?” pensou ele, Janne não é sonâmbula! Contudo, ele a pega e a leva 
para seu quarto em segurança. Ainda assustado volta para sua cama, mas consegue dormir. 

No dia seguinte, Janne acorda cedo, o que não era seu costume, ela levanta, se olha no 
espelho e ''O que é isso?”, Janne tinha uma marca em seu rosto, como se fosse um soco, perto 
do seu olho. Ela, em desespero fica sem palavras e sem atitude, o que lhe resta é chamar seus 
pais, então com mais um grito chamou seus pais e eles olharam e ficaram indignados com aquilo 
em seu rosto. Naquele dia Janne não foi para a aula, justamente por causa de seu rosto, porém 
essa foi a escolha dela, ou ela iria para o colégio ou ficava em casa SOZINHA! E é claro Janne 
escolheu ficar em casa. 

Depois que seus pais saíram, Janne ficou sozinha, a casa inteira para ela. Horas se 
passaram e nada de seu pais chegarem, então Janne resolve ligar para eles, mas havia alguma 
coisa com o telefone, ele não funcionava. Logo ela começa a entrar em desespero, começa a 
andar pela casa, tentar subir nas paredes, se morder, mas nada da sua agonia passar. Mais uma 



hora se foi e continuava sozinha, até que finalmente seus pais chegaram. E aquele foi um dia 
normal. Naquele dia nada aconteceu! Todos passaram seu dia em silêncio. Sem falas apenas 
olhares.

No dia seguinte, Janne chega à escola, vai dar "Oi" para seus amigos, mas há algo de 
errado, os seus próprios amigos não a reconheciam. Sem motivo, ela se aproximava deles e eles 
iam se afastando e cada vez mais, até que uma hora ela desiste e se isola em seu canto, fica 
preocupada pensando: “ O que eu fiz de errado? Porque eles não falam comigo? Há algo de 
errado comigo? Se tem, o que é?” Janne naquele dia ficou literalmente sozinha. 

Ela então começa a ficar depressiva! Sem mais nem menos, ela fica com baixa 
autoestima, fica triste em quase todos os momentos, começa a sentir medo de tudo, se sente 
insegura, até que algo pior acontece, seu pai morre, em um acidente de carro voltando para casa. 
Para complicar (digo ajudar em um modo irônico) a vida da menina essa tragédia ocorre, sua mãe 
fica sem saber o que fazer, só duas pessoas na casa, sem familiares nenhum, e sem diálogo na 
casa. Janne se sente mal, e culpada da morte de seu pai, mas ela não tinha nada a ver com a 
morte, pois ele estava andando de carro em uma estrada e de repente um trem desgovernado 
invadiu a pista contrária de uma via férrea e atingiu Jonh em cheio.

Sua mãe tentava lhe acalmar mesmo depois de semanas do ocorrido. Às vezes havia um 
silêncio mas todos conversavam mesmo depois de muitas brigas. Até que um dia Janne, não 
aguentou mais sua vida, que ela dizia, que era um lixo, que ninguém gostava mais dela, mas ela 
dizia coisas sem saber, pois todo mundo gostava dela. Obs.: ela nunca foi agredida, todos 
gostavam dela, mas com já dito seu cérebro fazia coisas absurdas, e então ela começou a ter 
alucinações. Seu cérebro fazia absurdos com seus pensamentos, como se tudo tivesse se 
embrulhado e feito um enorme nó. Então, Janne uma tarde resolve se matar, mas só quando sua 
mãe saísse. Portanto sua mãe resolveu ir ao Shopping, 

Janne pensou ser o momento certo para a ocasião. Dany saiu e Janne sem mais nem 
menos, pegou várias cordas amarou todas em uma parte alta do corredor, e antes de partir 
escreveu mensagens nas paredes que diziam “Você é o próximo” ou também “Venha brincar 
comigo”, o motivo dessas frases nunca foi revelado, mas algo dizia que Janne não era uma 
adolescente normal. Então em questão de segundos Janne se pendurou e não viu mais NADA.

Mariane Santos Kulibaba



Matheus Lopes dos Santos - Distúrbio 

 Ela estava andando pelo corredor, indo para a sala para assistir TV, 
quando desliza em uma poça de água feita pela goteira no teto devido à forte 
tempestade e cai no chão batendo sua cabeça, então ela desmaia sem 
ninguém por perto. Acorda depois de 5 minutos e fica se perguntando o que 
aconteceu até ver a poça no chão e lembrar de tudo, depois continua indo para 
sala. 

 Quando ela chega, entra em pânico, para na porta do corredor sem 
ninguém vê-la, segura o grito e sai correndo em direção ao seu quarto antes 
que seus familiares a vejam. 

 Está aflita, em depressão e com medo, também lembra totalmente do 
seu passado e seu trauma se torna mais forte, ela lembra da vez que foi 
estuprada por um cara chamado Steve e, de tanto estar aterrorizada, 
enlouquece. Ela adquiriu prosopagnosia, todos que ela via pela frente tinham o 
rosto de Steve (com cicatrizes e sem alguns dentes), motivada pela coragem e 
pela vingança, sai com a faca de descascar que usou para comer uma laranja 
e foi para sala, ninguém estava lá. 

 Ela fica calma e percebe que está com uma faca na mão, solta a faca se 
perguntando o que está fazendo e se isso é correto, mas pega a faca 
novamente com o objetivo de deixá-la na cozinha. Lá ela encontra as 
empregadas e assassina todas pensando que elas seriam o estuprador, 
mesmo tendo corpo feminino ou tendo várias pessoas com a mesma face em 
uma só sala, sua raiva era tão grande que matou sem piedade. Pobrezinhas 
das empregadas que não puderam reagir de tão rápida que a assassina foi, 
não puderem nem ver quem as matou. 

 Observando tudo o que fez, os corpos no chão, ela se pergunta onde 
está a sua família e as empregadas, não conseguindo obter uma resposta 
lembra-se de quantas pessoas havia na sala, ou seja quantas já matou e 
quantas faltavam. 

 Estavam todos na sala de estar, sentados esperando a janta ser trazida 
pelas empregadas. A assassina chega pela porta que está atrás de seu avô, 
neste momento todos olham espantados pelo fato de ela estar toda 
ensanguentada e com uma faca na mão, antes de o pobre velhinho perceber o 
que estava acontecendo ela dá uma facada na região de seu coração pelas 
costas, sua família entra em pânico menos sua avó que é cega e que também 
é a próxima vitima. O seguinte era o tio, que tentou revidar de alguma forma, 
mas pela força de touro que ela tinha, sua cadeira acabou tombando 



resultando em seu assassinato, os pais delas também eram idosos, não 
puderam fazer nada. 

 Por fim ela não era mais a mesma pessoa, não sabia nem o que estava 
fazendo, só estava se preocupando com sua vingança tanto que nem reparava 
nas vestimentas, vozes ou aspecto físico dos que estavam presentes, para ela 
ainda havia mais “steves” pela mansão, até que ela aparece na frente de um 
espelho luxuoso e olha de baixo para cima, vê todo o sangue e dá risada 
vendo que fez um trabalho bem feito se vingando de uma boa parte dos 
estupradores. Quando chegou ao rosto se assustou, ela era o próprio Steve, 
sua loucura era tanta que acabou se matando, não se preocupava mais 
consigo mesmo, o que ela era, o que tinha, quem conhecia, onde vivia, só 
estava se preocupando com sua ira, desejo de vingança, seu medo. No fundo 
ela não se passava de uma mera assassina com sede de sangue. 

Matheus Lopes dos Santos



A Última Esperança 
— Qual seu sonho, amor? — Tomas pergunta a Carla enquanto seguiam em 
direção sul da Avenida Atlântica.  
— Casar e ter filhos, muitos filhos e, ah, casar em Miami. E você? Também quer 
casar? — Carla olha curiosa no rosto de seu namorado, esperando ansiosamente 
pela resposta. A garota, desde seu primeiro beijo, tem o sonho enorme de se casar 
em Miami, consequência de ver muitos filmes românticos, ou seja, consequência 
de muitos términos de namoro.  
— Ah... — Tomas coça a nuca em dúvida, ele não tem um sonho. Apenas não 
queria se casar, ainda mais pensar naquilo tão cedo. — Não, esse tipo de coisa 
não é muito minha área — terminou de falar enquanto estacionava o carro na 
frente da casa da mãe de Carla, a Jennifer.  
— É, você tem razão, isso não é do seu tipo, aposto que você nem nunca pensou 
no nosso futuro. Você não se preocupa com a gente, Tomas? — Carla falava 
enquanto tirava seu cinto e virava na direção dele.  
— Carlinha, não é bem assim que as coisas funcionam, a gente tem muito que 
aproveitar, somos jovens! — encerrou dando um selinho na sua namorada e 
saindo do carro. Pegou a mão dela e seguiram para dentro de casa.  
  
De onde ela nunca mais saiu viva. 
  
Seis meses depois  
Depois de muitos julgamentos, ameaças e brigas, Tomas encontrava-se no 
corredor do ensino médio na hora do recreio da sua escola. Lugar frio, silencioso, 
calmo, sem gritos ou apuros, o que já teve de aguentar muito durante os meses 
após a morte de Carla.  
Um barulho de porta sendo fechada chama sua atenção, levanta a sua cabeça e 
se depara à sua esquerda com uma garota de cabelos castanhos saindo do 
banheiro feminino. Ele nunca a tinha visto ali, será que ela era uma garota nova? 
Voltou a reparar nos seus dedos e em menos de 5 segundos aquela garota estava 
em seus pés, literalmente.  
— Meu Deus, me desculpa, eu não tinha te visto sentando aqui, mil desculpas. — 
a garota fala enquanto recolhe os destroços do seu celular.  
— Sem problemas — ele já estava acostumado a ouvir isso. — Você está bem? — 
perguntou só para ser gentil.  
— É acho que sim — deu uma risada envergonhada —, desculpas mesmo.  
— Tudo bem — finalizou com o intuito de encerrar o assunto com a garota. 
— Você está sozinho por quê?  — perguntou ao garoto com o objetivo de 
prolongar a conversa. 
— Eu mereço estar sozinho — disse por final e saiu atrás de seu amigo, Davi. 
— Davi, quem é aquela garota de cabelos castanhos? — perguntou ao seu melhor 
amigo que estava no refeitório. 



— Olha, tem várias garotas aqui com cabelos castanhos, quem exatamente? — 
respondeu ao Tomas zombando. 
— É uma aluna nova, eu acho, só sei que eu nunca a vi aqui.  
— Ah, é a prima do Luiz, ela veio morar aqui na praia recentemente, gatinha né? É 
a Ágata. 
— Isso, é, deve ser ela, valeu. — Tomas se despediu de seu amigo e voltou em 
direção às salas. “Ágata, Ágata, Ágata. Não posso esquecer esse nome.” Retornou  
pensando. 
Três meses depois 
— Parabéns pelos nossos dois meses juntos, Ágata — Tomas entregou um buquê 
de rosas vermelhas a ela e foi recebido por um beijo. Aquele beijo, aquele beijo 
que transformava a vida de Tomas, aquela boca da onde saíam risadas que 
completavam o seus dias, os olhos da Ágata, brilhantes, que iluminavam sua única 
chance de permanecer nesse mundo, sua luz no final do túnel. Sua luz.  
Ágata está emocionada com o ato carinhoso e romântico de Tomas, o garoto 
misterioso por quem ela se apaixonou. O que fazia de seus dias os melhores. Por 
quem correu tanto atrás para pelo menos ser amigo, e agora é namorado. 
De longe, Davi observava a cena do casal que era, no momento, o que mais 
chamava atenção no colégio. Ciúmes, raiva, inveja era o que ele sentia naquele 
momento, vendo seu melhor amigo trocando-o por sua namoradinha, Ágata. Mas 
aquilo para Davi não iria ficar daquele jeito, ele iria conseguir seu amigo de volta, 
para ser só seu.  
Poucas horas depois 
— Tomas, vou ao banheiro, ok?  — Ágata diz ao seu namorado enquanto se 
levanta da cadeira do teatro onde assistiam à peça “A Última Esperança”. Tomas 
concordou com a cabeça e deixou sua namorada ir. 
Ao abrir a porta do banheiro Ágata sentiu algo duro bater em suas costas, fazendo-
a cair de joelhos ao chão. Olhando para trás para ver a pessoa que fez isto, ela o 
encontra, com raiva nos olhos. Davi. Na mão do rapaz estava um taco de beisebol. 
Lágrimas de dor começar a trilhar caminhos pelo rosto de Ágata, que tenta se 
levantar. 
— O, o que você, qual é o seu problema, Davi? — pergunta Ágata chorando ao se 
apoiar na pia do banheiro feminino. 
— Meu problema? — Davi se faz de desentendido — ué, nenhum querida, apenas 
estou começando a brincadeira. 
— Que brincadeira? O que você quer? Eu vou chamar a segurança! — Ágata grita 
e vai em direção à porta, mas é bloqueada por Davi, que do cós da sua calça jeans 
tira uma arma, destravando e apontando em direção a Ágata. 
— De você eu não quero nada, apenas distância, bem longe, lá no céu. O que 
você acha dessa ideia, huh? — Davi mostra seu sorriso sarcástico e dá alguns 
passos pra frente. 
— Por quê? — Ágata se desespera. 



— Você roubou o que é meu, o Tomas é somente meu, foi só você chegar que ele 
nunca mais se importou comigo, ele tem tudo que ele quer e eu não. Não aguento 
mais ver o Tomas nas mãos erradas, nas suas... — a porta do banheiro é aberta e 
Tomas entra desesperadamente, pelo susto, Davi atira em direção a ele, 
confundindo-o com alguém da segurança. O tiro acerta em cheio seu ombro 
fazendo-o cair ao chão, Ágata, chocada com a situação e tremendo, cai nos braços 
de seu namorado. 
— Amor, fala comigo, abre os olhos — ela começa a soluçar — fique acordado, eu 
te amo. Tomas ao perceber que levou um tiro olha para seu ferimento e volta seu 
olhar na direção de Davi, e depois em sua mão.  
O revólver, aquele revólver, a arma que matou Carla, a arma que acertou em cheio 
o seu coração. Tomas se lembra muito bem daquela arma. Na noite do assassinato 
de Carla, ele recebeu de um número anônimo a imagem desta arma, junto com um 
endereço que nunca existiu e que seria, possivelmente, o lugar onde o corpo da 
Carla está enterrado. 

Mylena Carvalho Arcanjo 



A Última Esperança 
— Qual seu sonho, amor? — Tomas pergunta a Carla enquanto seguiam em 
direção sul da Avenida Atlântica.  
— Casar e ter filhos, muitos filhos e, ah, casar em Miami. E você? Também quer 
casar? — Carla olha curiosa no rosto de seu namorado, esperando ansiosamente 
pela resposta. A garota, desde seu primeiro beijo, tem o sonho enorme de se casar 
em Miami, consequência de ver muitos filmes românticos, ou seja, consequência 
de muitos términos de namoro.  
— Ah... — Tomas coça a nuca em dúvida, ele não tem um sonho. Apenas não 
queria se casar, ainda mais pensar naquilo tão cedo. — Não, esse tipo de coisa 
não é muito minha área — terminou de falar enquanto estacionava o carro na 
frente da casa da mãe de Carla, a Jennifer.  
— É, você tem razão, isso não é do seu tipo, aposto que você nem nunca pensou 
no nosso futuro. Você não se preocupa com a gente, Tomas? — Carla falava 
enquanto tirava seu cinto e virava na direção dele.  
— Carlinha, não é bem assim que as coisas funcionam, a gente tem muito que 
aproveitar, somos jovens! — encerrou dando um selinho na sua namorada e 
saindo do carro. Pegou a mão dela e seguiram para dentro de casa.  
  
De onde ela nunca mais saiu viva. 
  
Seis meses depois  
Depois de muitos julgamentos, ameaças e brigas, Tomas encontrava-se no 
corredor do ensino médio na hora do recreio da sua escola. Lugar frio, silencioso, 
calmo, sem gritos ou apuros, o que já teve de aguentar muito durante os meses 
após a morte de Carla.  
Um barulho de porta sendo fechada chama sua atenção, levanta a sua cabeça e 
se depara à sua esquerda com uma garota de cabelos castanhos saindo do 
banheiro feminino. Ele nunca a tinha visto ali, será que ela era uma garota nova? 
Voltou a reparar nos seus dedos e em menos de 5 segundos aquela garota estava 
em seus pés, literalmente.  
— Meu Deus, me desculpa, eu não tinha te visto sentando aqui, mil desculpas. — 
a garota fala enquanto recolhe os destroços do seu celular.  
— Sem problemas — ele já estava acostumado a ouvir isso. — Você está bem? — 
perguntou só para ser gentil.  
— É acho que sim — deu uma risada envergonhada —, desculpas mesmo.  
— Tudo bem — finalizou com o intuito de encerrar o assunto com a garota. 
— Você está sozinho por quê?  — perguntou ao garoto com o objetivo de 
prolongar a conversa. 
— Eu mereço estar sozinho — disse por final e saiu atrás de seu amigo, Davi. 
— Davi, quem é aquela garota de cabelos castanhos? — perguntou ao seu melhor 
amigo que estava no refeitório. 



— Olha, tem várias garotas aqui com cabelos castanhos, quem exatamente? — 
respondeu ao Tomas zombando. 
— É uma aluna nova, eu acho, só sei que eu nunca a vi aqui.  
— Ah, é a prima do Luiz, ela veio morar aqui na praia recentemente, gatinha né? É 
a Ágata. 
— Isso, é, deve ser ela, valeu. — Tomas se despediu de seu amigo e voltou em 
direção às salas. “Ágata, Ágata, Ágata. Não posso esquecer esse nome.” Retornou  
pensando. 
Três meses depois 
— Parabéns pelos nossos dois meses juntos, Ágata — Tomas entregou um buquê 
de rosas vermelhas a ela e foi recebido por um beijo. Aquele beijo, aquele beijo 
que transformava a vida de Tomas, aquela boca da onde saíam risadas que 
completavam o seus dias, os olhos da Ágata, brilhantes, que iluminavam sua única 
chance de permanecer nesse mundo, sua luz no final do túnel. Sua luz.  
Ágata está emocionada com o ato carinhoso e romântico de Tomas, o garoto 
misterioso por quem ela se apaixonou. O que fazia de seus dias os melhores. Por 
quem correu tanto atrás para pelo menos ser amigo, e agora é namorado. 
De longe, Davi observava a cena do casal que era, no momento, o que mais 
chamava atenção no colégio. Ciúmes, raiva, inveja era o que ele sentia naquele 
momento, vendo seu melhor amigo trocando-o por sua namoradinha, Ágata. Mas 
aquilo para Davi não iria ficar daquele jeito, ele iria conseguir seu amigo de volta, 
para ser só seu.  
Poucas horas depois 
— Tomas, vou ao banheiro, ok?  — Ágata diz ao seu namorado enquanto se 
levanta da cadeira do teatro onde assistiam à peça “A Última Esperança”. Tomas 
concordou com a cabeça e deixou sua namorada ir. 
Ao abrir a porta do banheiro Ágata sentiu algo duro bater em suas costas, fazendo-
a cair de joelhos ao chão. Olhando para trás para ver a pessoa que fez isto, ela o 
encontra, com raiva nos olhos. Davi. Na mão do rapaz estava um taco de beisebol. 
Lágrimas de dor começar a trilhar caminhos pelo rosto de Ágata, que tenta se 
levantar. 
— O, o que você, qual é o seu problema, Davi? — pergunta Ágata chorando ao se 
apoiar na pia do banheiro feminino. 
— Meu problema? — Davi se faz de desentendido — ué, nenhum querida, apenas 
estou começando a brincadeira. 
— Que brincadeira? O que você quer? Eu vou chamar a segurança! — Ágata grita 
e vai em direção à porta, mas é bloqueada por Davi, que do cós da sua calça jeans 
tira uma arma, destravando e apontando em direção a Ágata. 
— De você eu não quero nada, apenas distância, bem longe, lá no céu. O que 
você acha dessa ideia, huh? — Davi mostra seu sorriso sarcástico e dá alguns 
passos pra frente. 
— Por quê? — Ágata se desespera. 



— Você roubou o que é meu, o Tomas é somente meu, foi só você chegar que ele 
nunca mais se importou comigo, ele tem tudo que ele quer e eu não. Não aguento 
mais ver o Tomas nas mãos erradas, nas suas... — a porta do banheiro é aberta e 
Tomas entra desesperadamente, pelo susto, Davi atira em direção a ele, 
confundindo-o com alguém da segurança. O tiro acerta em cheio seu ombro 
fazendo-o cair ao chão, Ágata, chocada com a situação e tremendo, cai nos braços 
de seu namorado. 
— Amor, fala comigo, abre os olhos — ela começa a soluçar — fique acordado, eu 
te amo. Tomas ao perceber que levou um tiro olha para seu ferimento e volta seu 
olhar na direção de Davi, e depois em sua mão.  
O revólver, aquele revólver, a arma que matou Carla, a arma que acertou em cheio 
o seu coração. Tomas se lembra muito bem daquela arma. Na noite do assassinato 
de Carla, ele recebeu de um número anônimo a imagem desta arma, junto com um 
endereço que nunca existiu e que seria, possivelmente, o lugar onde o corpo da 
Carla está enterrado. 

Mylena Carvalho Arcanjo 



Coração Frio  

 Lorenzo era casado. Tinha duas filhas lindas: Julia e Clara. Tinha uma mulher de um 
coração de ouro, seu nome era Rita. Esforçada, dedicada, uma mãe e esposa maravilhosa. 
Bem, isso era o que ele via nela.          
 Lorenzo e Rita tiveram Julia muito cedo. Ainda na adolescência. Já a Clara veio bem 
depois. O casamento deles prosperava. Era ótimo! No fim de semana saíam para ir ao parque 
com Clara e Julia. Viviam em um sobrado mal iluminado, pois as vastas árvores da região 
faziam muita sombra. Como ele tinha familiares envolvidos com crimes e violência, 
apresentava comportamento agressivo. Lorenzo e Rita estavam brigando demasiadamente, 
havia também agressão física: ele batia nela e ela o golpeava com seu salto.     
 Até que, numa dessas brigas, Lorenzo observou um caminhão de mudanças que 
estacionou ao lado do sobrado. Em poucos dias, uma nova vizinha estava instalada. Era uma 
mulher muito atraente, que exalava um perfume inebriante por onde passava. Lorenzo já nem 
mais prestava atenção nas coisas que Rita falava. No dia seguinte, Lorenzo foi conhecer a 
nova vizinha, que se chamava Stella, a fim de jogar seu charme para cima dela. O que o 
ajudava era o fato de que ela havia se separado do marido. Foi se aproximando, fazendo 
amizade com ela. Até que, num dia, ela o convidou para almoçar na casa dela. E ele,  já com 
más intenções, foi.  

 Havia um verdadeiro banquete sobre a mesa. Ela estava tentadora. Em certo 
momento, ela foi colocar molho no prato dele e derrubou um pouco propositalmente em sua 
camisa. Foi o estopim de tudo o que viria a acontecer: Stella orientou Lourenço para que 
tirasse a camisa. Ele hesitou. Foi aí que ela se aproximou e, vagarosamente, foi 
desabotoando um por um dos botões. Ele estava em transe. Assim que tirou a sua camisa por 
completo, foi aproximando seus lábios aos dele. Arrancou-lhe um beijo. Um beijo bem lento. 
Lento e profundo. Olhou no relógio e viu que devia voltar para a casa. Saiu rapidamente.  
 Chegou em casa, Rita não estava, então perguntou às suas filhas: “Onde está a mãe 
de vocês?  

— Não chegou ainda, pai. Disse que faria hora extra — respondeu Clara.  

— Ok.  

Rita chegou logo depois. Lorenzo percebeu que ela estava chegando mais tarde e resolveu segui-la 
até o trabalho. Fez isso. Ao chegar lá, o monitorador das câmeras de segurança interrogou Lorenzo. 
Ele ordenou que o monitor calasse a boca e meteu-lhe uma faca no peito, assim, friamente. Trancou 
a pequena porta que havia na Central de Segurança da Empresa, um ambiente muito mal iluminado. 
Ele e o defunto. Logo depois, viu a gravação de uma câmera. Rita estava em seu escritório. Logo 
depois, viu um homem alto entrar na sua sala. Lorenzo descobriu que estava sendo traído. Ficou 
extremamente furioso, e batia os pés com força no chão. Mas, aos poucos, o sentimento de raiva foi 
logo atenuado quando ele lembrou de que havia feito o mesmo. Ele queria sair daquela salinha. 
Porém, queria ter alguma prova. Tirou fotos do momento da traição com o celular. Colocou o defunto 
sentado na cadeira. E saiu. Risonho. Stella lhe telefonou. Lorenzo foi à casa dela. Ela se insinuou 
para ele, e ele inventou que havia separado (Mentira! Nem tinha nem sequer pedido divórcio!). 
Beijaram-se. Voltou para casa, nesse instante o sol estava se pondo.     
 Nesse dia, Rita chegou mais cedo, trazida por um carro escuro. Lorenzo viu pela janela. Era 
aquele cara que entrou no escritório dela. Tentou manter a calma. Rita entrou, alegando que 
desmaiou no trabalho. Três dias se passaram, e ela tinha muito enjoo e dor de cabeça. Foi ao 



médico. Dias depois chega um exame: POSITIVO. Rita estava grávida! Quem afinal seria o pai da 
criança? Lorenzo fingiu que não sabia da traição e agia naturalmente. Os meses foram passando. A 
barriga foi crescendo. Ele tinha um plano: como forma de vingança, roubaria o bebê. E fugiria. Sabe 
Deus para onde. Lorenzo e Stella estavam cada vez mais envolvidos. Até que ele teve a brilhante 
ideia de pesquisar casas para alugar. Encontrou várias delas no litoral. Falou com Stella, e ela 
topou! Sabem por quê? Porque ela era estéril! Sim, Stella era estéril! Roubar a criança seria algo 
extraordinário. 

 Os dias foram e, numa tarde de domingo, Rita disse, em alto tom: “A bolsa estourou”. Mais do 
que depressa foi levada à maternidade. Foi um parto muito difícil. Ela quase morreu. Lorenzo 
pensou consigo: “Se bem que, morrendo ou não morrendo, o que importa é  a criança” o que 
importa é a criança”, que depois de nove horas de trabalho de parto... NASCEU! O médico avisou 
que Rita levaria três dias para ganhar alta. Lorenzo exigiu um rápido teste de DNA. Rita estava 
sedada. O filho era dele. O médico colocou a criança em seu colo, e, quando se distraiu, Lorenzo 
saiu correndo do hospital. Colocou a criança no banco de trás, envolta em cordas, ligou ligou para 
Stella e dirigiu em altíssima velocidade, como um louco, pois assim conseguiria realizar seu plano.  
Chegou na casa dela, mais do que imediatamente colocaram as malas no porta-malas. Lorenzo 
contratou uma prima para que tomasse conta de Clara e Julia e seguiu rumo ao litoral. A nova casa 
de Lorenzo e Stella precisava de reforma. Mas ainda havia uma coisa a se fazer: apagar o último 
rastro do crime: Rita.             

 Depois de três dias, Lorenzo foi à sua antiga casa. Parecia algo combinado: Rita estava na 
banheira. Arrombou a porta do banheiro, que por sinal estava mal iluminado, colocou fortemente a 
mão no pescoço de sua ex-mulher e a segurou por aproximadamente 50 segundos. Morreu!  Entrou 
no carro, com ares de satisfeito, e foi até sua nova casa. Ele e Stella viveram por muitos anos, até 
que, numa noite, Lorenzo adentrou a mata para buscar uma espécie de erva. Dispunha apenas de 
uma lanterna, cuja bateria estava fraca e logo apagou. Lorenzo tropeçou num galho e foi picado por 
uma cobra.  Não resistiu e morreu. Stella desesperou-se. Daniel, a criança raptada, já estava com 20 
anos. Foi um grande período de depressão para aquela nova família.  

Pedro Francisco Machado



O Bom Coveiro 

 Nunca se sabe quem, quando e por que vai morrer, é uma coisa 
inusitada... 
 Tudo começou em uma noite, o velho Ed saiu como sempre para ir a um 
bar de um amigo, como de rotina, descontrair com todos. 

 Enquanto ele..., continuava, não parava de cavar, talvez sua última, 
talvez para si mesmo, não se sabe o porquê disso, o porquê de ele ser tão 
violento, de usar um tapa-olho, ou então de nunca tirar sua touca de inverno. 

 Ed, como de costume, após beber no bar foi ao cemitério mais próximo, 
para tomar inspiração para seus contos idiotas de terror, com uma garrafa de 
uísque, e observou que havia um homem, embora já tivesse passado da meia–
noite e aquele homem fosse suspeito, Ed não teve medo, continuou 
observando e tomando seu porre, uma bebida tão barata que até um mendigo 
compraria. O homem continuava cavando, sem desviar sua atenção nem por 
um segundo, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. 

 Ed, curioso com a situação, resolveu ir dar uma olhada, pior coisa que 
um homem poderia ter feito. Tentou conversar com o coveiro, mas de nada 
adiantou, chegou a oferecer um pouco de sua bebida, mas o homem, com 
olhar de raiva, falou um não com um fim tão seco e cruel, como se não 
gostasse da presença de Ed ali. 

 Ed perguntou de novo, para quem seria aquela cova, e o homem 
respondeu: 
-Para uma pessoa que vai morrer hoje. 

 Ed tentou perguntar outra coisa, mas o homem sempre respondia aquilo, 
sempre a mesma coisa. 

 Foi então que uma coisa aconteceu, Ed mudou totalmente, não tinha 
explicação para o que estava acontecendo, ele não era mais o mesmo, o ódio 
tomou conta dele, Ed empurrou o homem, para aquele buraco. Aí que entra a 
ironia de que um coveiro cavou sua própria cova. 

 “...Bom o Coveiro sabia quando seria seu dia, mas nunca saberemos o 
porquê!!’’ 

  

Raul da Silva Carlin



Melodia de Isabella 

 A paz que eu estou sentindo agora é quase única. Voltar para minha casa no 
campo depois do ocorrido foi a melhor coisa que fiz, eles não me incomodam mais e 
o aborrecimento do abandono se foi. Caso você esteja se perguntando sobre o que 
estou falando, eu lhe narrarei minha história. 
 Sempre fui assombrado pelos meus fantasmas, que ditavam o que eu deveria 
fazer, seja algo bom ou ruim. Enquanto criança, ao desobedecer, eles me puniam 
com tortura psicológica e física, sendo assim, eu era forçado a cumprir o que me era 
imposto, para poupar-me do sofrimento. Então vivi assim, condenado à submissão, 
desde criança acostumado a guardar meus sentimentos por tudo e por todos, 
principalmente pela minha bela prima Elizabeth. 

Quando as esperanças de amar alguém não me acompanhavam mais, vi uma 
jovem de cabelos tão negros quanto as noites sem luar, sua pele era branca e de 
aparência sedosa, seus olhos eram fartos de uma beleza rara. Sua imagem me 
provocava algo que há tempos não sentia. Fiquei feliz demasiadamente ao ouvir um 
deles cochichar no meu ouvido, dizendo: “Não vamos interferir em nada, porém não 
confiamos nela.” 

Alguns meses depois o amor jovem estimulou a fuga de Isabella para casar-
se comigo e morar em minha casa na cidade, pois seus pais afirmavam que ela era 
muito jovem e que minha família não era afortunada o suficiente, além de que eles 
não poderiam oferecer grandes dotes. 

Nosso amor crescia a cada dia, sempre com muita felicidade. Aqueles que me 
assombravam agora eram passado. Durante nossos sete anos juntos, sempre que 
me encontrava cansado, triste ou nervoso, ela se sentava à frente do piano e tocava 
uma das mais belas melodias que eu já ouvi, até tornar-se uma atividade cotidiana. 
Com o passar do tempo, não percebi que minha amada esposa estava adoecendo, 
sua alma fora substituída por um fantasma, pois seu sorriso tornara-se algo triste e 
seus olhos já não brilhavam. A pneumonia transformou-a em apenas um espectro 
que se assemelhava àquela que um dia foi a tão bela Isabella. 

Em um dia aparentemente normal, cheguei em casa no período do 
crepúsculo vespertino e fui procurar por minha amada esposa em todos os cômodos 
de casa, porém apenas a solidão estava presente. No piano, encontrei um bilhete 
que informava que ela havia me deixado porque sabia que minha doença 
psicológica prejudicaria sua recuperação e que seu tempo comigo não poderia durar 
mais. Isso foi o suficiente para que eu fosse tomado pela ira e pela tristeza, 
proibindo que qualquer criado ousasse murmurar a nossa amada melodia. 

Com isso se passaram três anos de tanta infelicidade, meus fantasmas 
voltaram a me assombrar e minha amada não mandara notícia. Por muitas vezes eu 
me perguntava sobre sua existência e recordava nossos momentos, deixando os 
que sempre se opuseram ao nosso casamento irados, ocasionando-me dor. Ainda 
assim, nas mesmas horas em que descobri sua fuga, eu ia para a janela e esperava 
por ela. 
 Em uma dessas tardes de outono, não pude acreditar que meus olhos viam 
aquilo, por momentos eu achei que estava novamente sonhando com sua chegada, 
mas ao ouvir minha governanta avisar sobre uma moça à porta, não podia conter 
minha emoção. Desci as escadas correndo e, sem cerimônias, abri a porta e, não 
podia ser, era idêntica a ela, mas não era a mesma pessoa, estava diferente em 



algo. Minhas dúvidas cessaram quando se apresentou: “Oh, querido primo! Como 
senti sua falta! Lembra-se de mim? Sou a Elizabeth, de nossa bela infância.” 
 Enquanto a ouvia falar, percebi que meu sorriso de alegria transformou-se em 
uma expressão de decepção, mas com muita educação convidei-a para entrar e 
enquanto a conduzia pelo vestíbulo, observava sua aparência idêntica à de Isabella.  
 Elizabeth contou de seus problemas familiares e pediu para que eu lhe 
cedesse abrigo por algumas noites, e eu concordei. Assim, mostrei-lhe a casa e 
permiti que ela vagasse livremente, pois era uma convidada muito querida e amada. 
 Logo depois que a deixei em seus aposentos e fui para os meus, os 
demônios de minha mente aterrorizaram-me de tal maneira que desejei a morte e, 
enquanto implorava por piedade no chão, eles gritavam em meus ouvidos que eu 
não deveria tê-la deixado entrar, ela ameaçava toda a paz que reinava na casa, que 
eu deveria matá-la enquanto ela ainda não havia provocado a desgraça. Por fim eles 
falaram que a alma dela não era boa e isso acabaria com eles, e logo após a fala do 
último a dor sufocante parou e eu pude respirar como se acabasse de renascer. 
 Passaram-se duas noites sem o incômodo deles, e confesso que foi muito 
bom sorrir para uma mulher novamente. Na terceira noite eu estava lendo um livro 
em minha mesa na biblioteca quando algo me chocou, não pude acreditar 
inicialmente, pois, no meu estado de sanidade, aquilo poderia ser uma ilusão, mas 
continuava sem parar, aquele ruído que me provocava tanta ira. A música de minha 
esposa estava sendo tocada novamente. 
 Enquanto tentava administrar todos os pensamentos em minha mente, muitas 
vozes repetiam sem parar “Nós avisamos”, “Mate-a”, “Acabe com esse som”, “Ele 
faz nossa cabeça doer”. E com todas essas vozes me ordenando, resolvi escutá-las. 
Assim, empunhando o meu facão, abri a porta da sala de música e choquei-me com 
a imagem que vi, o piano gritando as notas em desespero, Elizabeth olhava para um 
ponto qualquer na porta como se estivesse hipnotizada, ou até mesmo possuída, e 
logo atrás dela o retrato de Isabella, linda e pura. 
 Por um momento eu acabei hipnotizado pela imagem, porém uma mão fria 
segurou a minha e me guiou até Elizabeth, e então terminei o serviço por conta 
própria. Com apenas um golpe, arranquei-lhe as mãos. Ela rapidamente saiu do 
transe e pulou para trás gritando como um animal. Eu acabei com sua dor com um 
rápido golpe no pescoço. Assim que terminei de limpar o chão, peguei o baú onde o 
corpo, já esquartejado, estava e o levei até a adega e entrei em um dos nichos. Fui 
caminhando entre arcos até chegar ao fim do túnel, onde coloquei o baú em um 
buraco que preparei brevemente e logo depois voltei para meu quarto.  
 Assim que amanheceu, saí de minha antiga casa e vim com minha carroça 
para cá, onde a polícia de Londres não irá me procurar. Agora vivo tranquilo, sem 
meus fantasmas me dizendo o que fazer, além do alívio de não me preocupar mais 
com a bela música, a Melodia de Isabella. 

Vitoria do Pilar Cavalheiro 



O Depoimento de Arcanum 

Lembro até hoje daquela madrugada do dia 13 de dezembro de 2013, naquela 
cidadezinha de Washington, isolada e sem luz, daquele rosto, daquele sangue, daquele 
assassinato. A morte de Leona para mim era um mistério e eu gostaria muito de 
desvendá-lo. Então foi o que fiz. 

Naquela mesma noite eu encontrei o diário de Leona, ali eu poderia entender o 
porquê da morte daquela bela moça, porém, para ler aquele diário desde a primeira 
palavra até o último ponto, tive que passar por muitos obstáculos.  

Fui até a casa de Claus, peguei o diário, coloquei-o na mochila e fui para casa, 
chegando lá a primeira coisa que eu queria era ler todos os segredos de Leona, mas o 
diário não estava na minha mochila, lembrei que antes de voltar para casa, tomei um copo 
de água na casa de Claus, e talvez naquele instante Claus o tivesse pego de mim, porque 
com toda a certeza ele não queria que eu lesse o diário, e também tenho a certeza de 
que ele não sabia quem havia pegado o diário de Leona, não poderia voltar lá, seria muito 
visível para Claus que eu estava lá naquela noite, então esperei a noite do dia seguinte 
chegar. 

Nunca tinha ficado tão curioso como naquele dia e a minha curiosidade parecia 
não ter fim. Na noite seguinte fui até a casa de Claus e, mas uma vez minha curiosidade 
não iria ser saciada, Tinha toda certeza que Claus tinha pego o diário de mim, mas sem 
saber que era eu que tinha o descoberto; primeiro ele tinha escondido muito bem aquele 
diário. 

Durante dias fiquei ali, nas redondezas para investigar o dia a dia de Claus, já 
tinham se passado dez dias do assassinado e eu talvez pudesse achar aquele diário e 
entender tudo aquilo que não saía de minha cabeça.  

Vi que Claus havia saído, era minha chance de encontrar o tão misterioso diário, 
entrei rapidamente em sua casa, e comecei a procurar pelo quarto, estava muito 
desajeitado, como se não desse para encontrar nada ali, olhei cada canto daquele 
cômodo e não encontrei nada. Assim com muita cautela fui indo em todos os cômodos, já 
haviam se passado duas horas e já estava no último cômodo da casa, precisava 
encontrar aquilo rápido ou então não teria mais ter a chance de lê-lo. 

Tive a ideia de ir ao porão e ver se havia algo que alimentasse aquela minha 
curiosidade, então fui até lá e com muita cautela e atenção procurei o maldito diário, 
entretanto ouvi a porta abrir, era Claus chegando. Tive que imediatamente parar o que eu 
estava fazendo e ficar ali quieto para que Claus não pudesse sentir minha presença. 
Fiquei horas na mesma posição sem fazer nenhum barulho, até que percebi que já havia 
um tempo que ninguém fazia nenhum barulho, só ouvia as cigarras cantarem lá fora.    

Decidi verificar se Claus tinha adormecido, então devagar, muito devagar subi as 
escadas com muito cuidado, se houvesse um único ruído, talvez, eu não teria mais a 
chance de desvendar aquele mistério. Eu me movia mais devagar que o ponteiro de meu 
relógio, e até que finalmente depois de horas pude confirmar que Claus estava dormindo, 
desci novamente ao porão e lá comecei minha busca, vasculhei todos os cantos com 
muito cuidado até que por fim achei o diário, confesso, um belo esconderijo. Peguei o 
diário e com muito cuidado tentei pensar em algum jeito de sair dali. Conclui que faltava 
pouco para amanhecer, e achei melhor ficar ali esperando Claus sair para trabalhar logo 
de manhã. 

Comecei ali mesmo a ler o diário, quando fui abrir, uma coisa me chamou muito a 
atenção, na capa estava escrito Arcanum, o que mais tarde fui saber que era uma palavra 
de origem latina que significava arcano, ou seja, misterioso. Fui folheando as páginas e 
saciando minha curiosidade, já no final do diário encontrei a chave de todo esse mistério, 



a seguinte frase: "Não considero traição, não o amava verdadeiramente", ou seja, Leona 
tinha “traído” Claus, porém ela não estava com ele por amor, será que era interesse?  

E ao longo do diário descobri o nome do amante de Leona era Félix, um de seus 
clientes.  

Agora poderia entender a fúria de Claus e o porquê do assassinato, mas será que 
isso seria o motivo de uma morte tão violenta?  

Fiquei ali pensando o que levaria Claus a matar Leona, uma mulher que ele tanto 
amava, talvez se eu procurasse ali no porão algo que me levasse à sua morte... 

Foi o que fiz, sabia que era arriscado, mas tinha que me arriscar e desvendar esse 
arcano, para mim mesmo! 

Com muito cuidado fui procurando pistas em alguma porta ou algum móvel com 
documentos velhos, e achei uma porta. Consegui abri-la com um clipe e lá encontrei fotos 
do casamento dos dois e cartas que Claus havia mandado para Leona. E o que me 
chamou mais atenção foi uma foto de uma garota muito parecida com Leona, porém não 
era ela. Atrás da foto estava escrito um nome: Katherine. 

Continuei procurando e achei o diário de Claus, um homem muito misterioso. Eu 
tinha que ler aquele diário, e foi o que fiz. 

Lá encontrei outra vítima de Claus, a própria Katherine. Será que Claus sempre se 
apaixonava por garotas parecidas? E será que ele sempre as matava por alguma 
decepção? 

Só tinha perguntas em minha mente, perguntas que eu não conseguia responder. 
Sei que era falta de privacidade e respeito, mas peguei todos aqueles documentos 

que me ajudariam a investigar cada vez mais o caso. Estava me preparado para ir 
embora, quando ouvi Claus descendo as escadas do porão, fiquei nervoso e tive medo, 
muito medo. Tentei achar algum lugar para me esconder e não fazer nenhum barulho, 
mas parecia que Claus sabia da minha presença ali, sentia a morte chegando. 

 Claus entrou no quartinho “secreto”, observou e só ouvi a porta ser trancada, no 
entanto ele não havia ido embora. 

O que será que iria acontecer comigo ali se eu não tivesse encontraso alguma 
saída? 

Hoje agradeço ao meu bom Deus, por ter achado essa saída secreta e ter ido 
embora e nunca mais voltado, pois se eu estivesse ficado lá, não sei se hoje estaria aqui 
para te contar um dos mistérios de Claus. 

Vitória Farias
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