

  Diego  

Todos morreram! Não consigo dormir. O que irei fazer agora? Não sou 
louco, tive motivos para cometer isso! Estou com minha consciência limpa! 

Escrevo porque é a única maneira de me expor e de falar o que penso. 

Era de noite quando o tédio me prendia, não havia nada para fazer, 
meus pais nunca me davam atenção, e isso me deixava triste... Só queria 
carinho e atenção. 

Agora são 23 horas e 30 minutos, do dia 21/03/1989, em minha casa no 
campo. Meu pai acabou de chegar e já começou a brigar com a minha mãe, 
ele está bêbado, não aguento mais isso! 

Todos os dias eram assim, meu pai chegava bêbado e logo brigava com 
minha mãe, isso quando não sobrava pra mim. Sabe às vezes fico pensando... 
Será que sempre vai ser assim? 

Parece que o cheiro de cerveja e pinga ficava impregnado no meu pai e 
na minha mãe, aquilo era tão ruim. Parece que aquele cheiro não me deixava 
pensar direito, me atrapalhava. 

Fui pegando raiva daquilo, pois, além de eu não ter carinho e não ser 
tratado como filho, tinha aquele cheiro. 

Hoje dia 23/03/1989, o cheiro de pinga está na minha cabeça. Isso está 
atingido meu cérebro, não consigo pensar em outra coisa a não ser nesse 
cheiro que parece que está impregnado em tudo, principalmente no meu pai e 
na minha mãe. Eles ultimamente estão me olhando de uma forma estranha! 
Volto a dizer, não acho que seja um crime o que fiz! 

Acho que tenho que fazer algo pra eliminar isso, mas como? Vou 
pensar. 

Já tenho uma solução, se eu matar meu pai o cheiro não vai mais me 
perseguir, mas e a minha mãe, o cheiro também está nela, acho que também 
devo matá-la, essa é a solução perfeita, todos os meus problemas vão ser 
resolvidos. Agora como vou executar essas mortes, tudo terá que ser bem 
planejado, afinal, é o cheiro de cerveja e pinga que está em questão. 

Separei meus materiais de uso: faca usada em açougue, que consegui 
porque fui até um açougue escondido e peguei a faca, essa faca é muito 
afiada, panos, para limpar o sangue e para prendê-los, cordas para amarrá-los 
e água em uma garrafa para jogar neles, pois naquele momento se o cheiro de 
pinga me perturbasse acho que não iria conseguir fazer o que tinha que fazer. 



Eu já estava com todos esses materiais, lógico que estavam bem guardados, 
onde ninguém poderia achar, principalmente, a faca. 

— Mãe, meu pai vai chegar cedo hoje? 

— Por quê?  

— Nada, só curiosidade. 

— Sim, vai. 

Pensei comigo mesmo, está perfeito, acho que tudo ocorrerá como eu 
desejo. 

Já são 20 horas e 45 minutos, enfim escutei a porta de entrada de casa 
sendo aberta, olhei para a janela e vi meu pai, parece que quando ele abria 
aquela porta o cheiro ficava mais insuportável, insuportável e insuportável. 
Minha mãe estava costurando, meu pai já começou a brigar, por que achava 
que a janta que minha mãe tinha feito não era boa, eu estava irritado com 
aquilo. 

Havia chegado a hora de executar meu plano! Peguei minha faca e os 
outros materiais, enrolei nos panos e cheguei na sala, meus pais estavam 
cochilando no sofá, aquele cheiro, meu Deus! Eu não aguentava, amarrei 
cuidadosamente os braços de minha mãe e de meu pai, quando eles 
acordaram, assustados, perguntando o que era aquilo, então rapidamente 
joguei água neles. Começaram a se desesperar, então falei tudo o que estava 
engasgado! E por fim peguei a faca e enfiei no coração dos meus pais, eles se 
debateram muito, mas enfim consegui, limpei toda a casa e joguei os corpos 
em um rio. 


Autora: Amanda Araújo Carneiro  




Saudade assombrante 


 Lillian não passava muito bem nos últimos dias, sua saúde não se encontrava 

em bons estados. Ela estava fraca e sem forças para viver. Seu rosto miúdo quase já 

não aparecia, afinal a idade havia chegado. Havia uma pessoa que era capaz de fazer 

qualquer coisa por ela, porque ela era a única pessoa que lhe restava. Porém se 

passaram alguns dias e ela morreu dormindo, como uma princesa no final dos contos 

de fadas. 

 Seu nome era Édi. Ele e sua mãe moravam há muito tempo em um bairro em 

Detroit nos Estados Unidos quase morto, onde as ruas eram vazias e escuras. Sua 

casa não era de luxo. Muito pelo contrário, ela era fechada e meio antiga. Desde que 

sua mãe se foi, ele havia mudado de um modo estranho. Será que estava louco? 

Chega-se à conclusão de que sem Lillian ele não conseguiria viver. 

 Todas as noites, exatamente às 3 horas da madrugada, enquanto Édi dormia, o 

relógio da cozinha parava. Isso significava que a assombração estava presente. Apenas 

se sabe que neste momento também ruídos e vozes começavam a falar em seus 

ouvidos. Estas vozes lhe diziam que a morte de sua mãe se devia aos vizinhos, eles 

contribuíram para que ela morresse. E por isso ele tinha de se vingar. 

 Édi estava com os nervos à flor da pele morando sozinho. Parecia que sua mãe 

estava presente quando ele estava em casa e que ela falava com ele. Édi apresentava 

sintomas de esquizofrenia e já não tinha mais contato com a realidade. 

 Certo dia, acorda psicologicamente pronto para fazer qualquer coisa. Então saí à 

rua, avista o vizinho. Volta para dentro e pega uma faca, que era mais acessível, e 

silenciosamente saí. A neblina estava a seu favor. Foi se aproximando do sujeito cujo 

nome ele nem sabia e com passos leves, apesar de ser um homem com uma fisionomia 

boa com pés de ogro. Chega por trás dele e lhe dá um golpe que até ele mesmo sente 

a faca atravessando seu peito. Cai no chão e então sai sem deixar vestígios. 

 Esta cena começou a se repetir, pois era uma forma dele se libertar dessa 

enfermidade que lhe dizia uma palavra tão cruel: vingança. As vítimas eram os vizinhos 

mais fracos, incapazes de se defender. 



A falta que sua mãe fazia e a solidão fizeram com que a doença lhe deixasse 

totalmente louco. E agora ele já estava sofrendo de depressão. Já estava farto desta 

vida. 

 Durante uma noite, aquela voz voltou. Agora, ela já afirmava que chegara sua 

hora. Acordou no dia seguinte de baixo da cama, totalmente distorcido. Aquela voz 

havia tomado posse de seu corpo de uma maneira que não conseguiu impedi-la de 

fazer com que pegasse a faca e a introduzisse em seu próprio peito. 


Autora: Amanda Luiza Garbellotti Prada 





 

Um sonho?
Depois de uma longa reunião com Alfred e Maena, meus únicos e melhores amigos, 
muitos dizem que não podem vê-los mas eu acho que é mentira.
            A pauta dessa reunião foi como eu me livraria daqueles que tanto odeio. Maena e 
Alfred me ajudaram a planejar o bem que vou fazer para a humanidade. Já estava cheio 
dele e de seus amigos faz muito tempo, como Maena diz “Senão tem boca para gritar, 
grite pelo ouvido”.
            Eles me odiavam e eu os odiava também desde o tempo do colegial, faziam eu 
passar horrores daquele escola, odiavam tudo que eu amava. Passei mais da metade da 
minha vida assistindo filmes de guerra, assassinatos, tudo para preparar minha vingança. 
            Sempre me sobrou a solidão, fui morar com minha vó para meu pais pararem de 
encher o saco. Minha vó nem parece que está em casa, ela deixou o porão só pra mim, lá 
coloquei minhas coleções de filmes, jogos, roupas, miniatura de tanques aviões, armas, 
etc. Tudo sobre 1ª e 2ª Guerra Mundial, Nazismo, Fascismo entre outros. 
            Espero pela morte dele há tempos, sabia da rotina dele completa, dos seus pais e 
dos seus amigos. Toda última sexta-feira do mês eles marcavam de dormir na casa de um 
deles, hoje era na casa do Eduardo, meu vizinho.
            Eram umas 22:30, esperei minha vó dormir para poder colocar meu plano em 
prática. Esperei ela levar meu remédio, colocar ele junto com os outros e pronto hora de 
atacar.
            Peguei meus binóculos, minha arma, e saí até a casa dele. Facilitando meu 
trabalho todos estavam na sala. Atirei um por um e pronto. Recolhi os corpos enterrei 
atrás da casa da minha vó.
            Estava muito feliz, estava procurando a Maena e o Alfred para contar o sucesso 
do meu plano. Passei correndo pela rua não lembro de muita coisa só de uma luz e 
acordei aqui no hospital.

Autora: Ana Paula da Silva Pelegrini




Marina 

Oh! Agora ela está morta, mas posso vê-la com maior nitidez. Ela era a cega 
e eu a que não podia ver nada além de meu próprio ódio! 

A casa em que morávamos ficava atrás de uma longa e alta colina, onde a luz 
do sol não alcançava o ponto mais alto da casa, onde nem mesmo as sombras 
podiam formar-se e no meio de toda esta escuridão estava a pequena Marina, uma 
garota delicada, adorável e feliz, muito feliz, tamanha era sua felicidade que até 
mesmo irritava. Mas por que ela era tão feliz? Nem mesmo enxergar a pobre 
insolente podia.  

O relógio batia exatamente às vinte e três horas, a escuridão havia tomado 
conta de toda a casa e lá estava ela brincando com suas bonecas, eu parada em 
frente a sua porta quando seu pai chega para colocá-la na cama. Ele passou direto 
por mim e foi ao encontro da menina, aquilo me deixou com muita raiva, todos 
sempre me ignoravam, é como se eu... não existisse. 

Desde o nascimento da ceguinha todos meus dias foram iguais, eu passava 
horas confinada dentro da casa, mas também não havia motivo para sair, meu 
passatempo favorito era ficar observando-a e sempre que o fazia, o que era 
regularmente, vinham à minha cabeça pensamentos que me diziam para matá-la, eu 
não os ignorava por completo só estava esperando o momento perfeito, ela havia 
roubado toda a minha felicidade, toda minha vida para ser exata, nada mais justo do 
que eu tirar o mesmo dela.  

Então finalmente chegou o momento perfeito. Era uma terça-feira, 15 de 
novembro, um dia antes do meu aniversário e por pura coincidência do aniversário 
de Marina também, mas por que este era o dia perfeito para matá-la? Por que não 
em um dia qualquer? Pois eu sabia o quanto ela esperava pelo dia seguinte, eu 
sabia o quão feliz ela estaria naquele dia e o quão feliz seu pai também ficaria. 
Então, agora imagino o pai da pequena cega chegando em seu quarto pela manhã 
para parabenizá-la pelo seu dia, pelo dia em que ela estaria completando mais um 
aninho, e encontrá-la morta. Foi por este simples motivo que eu escolhi esta terça-
feira à noite para matá-la. 

Estava muito escuro e, como de costume, Marina já estava dormindo. Fui 
caminhando lentamente com medo do chão me denunciar, por alguns instantes 
fiquei parada olhando o vazio e imaginando como me sentiria após matá-la, um 
grande alívio tomou conta do meu corpo, estava tudo resolvido, peguei um 
travesseiro e rapidamente coloquei-o sobre seu rosto. Marina começou a espernear 
e gritar, mas o grito abafado de nada adiantaria, pois daqui a alguns minutos ela já 
estaria morta, e este sentimento que nunca pude descrever, que nunca pude 
desvendar se desfaria como se nunca tivesse existido. Eu continuava a pressionar o 



travesseiro contra sua face e a cada minuto ela se mexia menos, e menos, até que 
seu coração parou de bater, seu sangue parou de circular, seus pulmões pararam de 
funcionar e, finalmente, eu estava livre, livre de toda a dor, de todo o sofrimento, de 
toda a angústia, finalmente eu havia me livrado de meus pesadelos. Após alguns 
minutos em silêncio a arrumei para parecer que ela continuava a dormir.   

Passei a noite inteira ansiando pela manhã, como um cão que não come há 
15 dias anseia por comida, como uma pessoa em pleno deserto anseia por água. 
Quando esta chegou eu estava ansiosa para ver a reação do homem que entraria 
pela porta dizendo “PARABÉNS”, então a fechadura começou a girar e, finalmente, 
ele entrou, se aproximou da cama calmamente e disse no tom mais doce e suave 
possível: “Parabéns, minha princesa.” Apesar de tudo, eu podia sentir no tom de sua 
voz uma falha, como se algo neste dia o incomodasse; ao ver que a menina 
continuava a dormir, ele retirou sua coberta e sentiu a frieza de sua pele e a palidez 
que tomara conta da delicada face de Marina, agora a mexendo de um lado para o 
outro ele chorava, tentando sentir o coração da pequena garota que agora estava 
em seu colo, as únicas palavras que saíam de sua boca eram: “ACORDE”, eu me 
sentia tão bem, agora ele se sentia como eu. 

O enterro havia sido marcado para o dia seguinte, durante a noite, e é claro 
que eu não podia perder. O dia estava tão feio, o céu estava com um tom de cinza e 
parecia tão... morto. Como de costume em funerais todos estavam de preto e 
chorando. Não são necessários detalhes, pois todos sabem como funciona um 
funeral: preto, choro, flores, caixão, discursos e aí então mais choro.  

Todos já haviam ido embora, eu resolvi ficar um pouco por ali, não sei 
explicar, mas eu me sentia à vontade naquele lugar, era como se eu pertencesse a 
ele, não havia percebido o quão louco isso soa, que tipo de pessoa pertence a um 
cemitério? Comecei a caminhar em linha reta, quando me detive a alguns metros de 
um túmulo onde havia um homem ajoelhado, era o pai da menina que eu havia 
sufocado até a morte. Ele estava chorando e dizendo coisas que da distância de 
onde eu estava não conseguia entender, resolvi, então, chegar mais perto, acho que 
ele não notou minha presença, na lápide podia se ler “Aqui jaz Marina Barbosa”, sim 
esse era o nome da menina que eu havia matado, mas algo que eu me esqueci de 
mencionar é que também era meu nome. Por que havia uma lápide com meu nome? 
Tudo começou a fazer sentido após uma simples frase, que deveria não significar 
nada, dirigida pelo homem ao túmulo: “Eu te amo”, essas palavras soaram 
nitidamente em meus ouvidos, como nenhuma outra jamais havia soado. Entrei em 
pânico, eu não conseguia entender, imagens começaram a aparecer em minha 
cabeça e agora tudo era claro, meu ódio, minha dor, Marina não era uma menina 
cega qualquer pela qual eu tinha um ódio que não conseguia explicar, ela era minha 
filha, filha pela qual eu morri. Agora eu entendia meu ódio pela pequena garota, eu 
havia morrido dando-a à luz! O homem ajoelhado diante do túmulo era meu marido, 
agora até mesmo o tom triste de sua voz no dia do aniversário de sua filha fazia 
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sentido, ele havia se lembrado de mim, ele havia se lembrado de meu aniversário. 
Eu achava que era somente uma madrasta para a garota e que era ignorada por sua 
causa, quando na verdade eles não podiam me ver, não podiam sentiam minha 
presença.  

Tudo estava se esvaindo diante de meus olhos, a escuridão estava tomando 
conta de tudo, agora eu sabia que podia partir, tudo estava resolvido, aquele 
sentimento que eu nunca soubera explicar se fora e eu sabia que também podia ir. 
Foi então quando eu ouvi palavras tão doces em um tom tão suave vindas da boca 
de meu marido, eu soube que realmente devia partir:  

“Descanse em paz.” 



Autora: Andressa de Oliveira Nascimento 



!3



Como amar 

Tudo começou com um encontro, dentro de um supermercado: Sofia, uma menina de 16 

anos, olhos castanho-claros, ruiva e um sorriso muito bonito, estava fazendo compras para sua 

mãe quando sem querer esbarrou em um menino alto, loiro, de olhos verdes, que se chamava 

Fernando. Foi amor à primeira vista para ambos. Eles começaram a se falar e com o tempo 

viraram amigos muito próximos. Passado um tempo, Sofia e Fernando começaram a namorar e 

chegaram até a casar na igreja com vestido de noiva, padre, tudo que um casamento pede. Eles 

tiveram um filho chamado Daniel, e a gravidez de Sofia foi de risco, por ser muito nova. 

Felizmente o parto ocorreu bem e normal. Um dia ela não estava se sentido bem, estava pálida, 

fraca e desmaiou. Sofia acordou no hospital, estava rodeada de médicos e seu marido chorando 

ao seu lado, então perguntou o que tinha ocorrido e por que estava ali. O médico pediu para ela 

se acalmar, pois seu quadro clínico era muito delicado: por ser fumante, estava com câncer de 

pulmão e brônquios, e já estava se agravando ainda mais, e não iria adiantar fazer cirurgia. Com 

isso teria poucos dias ou até mesmo horas de vida. Logo depois que Sofia chegou do, Fernando 

foi trabalhar, pois não poderia faltar dinheiro numa hora dessas. Quando ele chegou em casa, as 

janelas estavam fechadas, a porta trancada e Sofia morta na cama, abraçando seu filho Daniel. 

Sofia morreu sem se despedir de sua família. “Hoje conto esta história para. I relembrar minha 

mãe, que sinto muito sua falta, e por não ter passado muito tempo ao seu lado.” Daniel (filho de 

Sofia e Fernando) - 16 anos. 


Autora: Ariane Martins Ferreira Medeiros



Coração de um pai 

 Ele tinha entrado na delegacia sério e tinha permanecido do mesmo jeito 

até quando nós, os policiais, perguntamos a ele qual era seu nome e o que ele 

estava fazendo ali. Então ele começou a falar: 

 — Meu nome é Ivo Fawkes, sou um agente superconhecido da RONE e 

vim dar meu depoimento. 

— Mas sobre o quê? — nós perguntamos. 

 — Bom, primeiro vou contar minha história. Na noite de 25 de outubro 

de 2010, eu e minha mulher descobrimos que nosso filho, Edward, tinha uma 

doença rara, e que custaria muito para tentar retirar o seu problema, como eu 

não tinha dinheiro suficiente, fui falar com um agiota para que ele me 

emprestasse o valor do tratamento do meu filho. Mas eu fiquei endividado, 

paguei recuperação do meu filho e as contas atrasadas, mas eu não tinha 

dinheiro para devolver ao agiota, então ele começou a me ameaçar e a 

ameaçar minha mulher e meu filho. Eu e minha família passamos a fugir, até 

que um dia eu cheguei a minha casa e vi minha mulher e meu filho mortos no 

chão da sala... 

 — Esse é seu depoimento? 

 — Sim e não, pois o que eu vou contar agora que foi o que me motivou 

a vir aqui. Voltando à história, este acontecimento me deixou muito triste e 

bravo, fazendo com que me desse vontade de fazer justiça com as próprias 

mãos. Então, no outro dia, discretamente fui ao meu batalhão e peguei várias 

armas e levei para minha casa. Na noite seguinte arrumei tudo o que iria usar e 

fui atrás do grupo de criminosos. Como eu sabia onde ficava a residência do 

agiota, fui até lá e o encontrei, eu o ameacei e mandei que me contasse onde 

ficava o grupo dos criminosos. Logo após isso eu o matei e juntamente seus 

comparsas e fui ao lugar onde ele me falou que o grupo estava. Quando 

cheguei, já fui destruindo tudo e todos que estavam lá, fiz uma chacina total, 

não sobrou ninguém, nem mesmo os cães que estavam de guarda. 

 — Acabou? 



 — Sim. 

 — Então vá embora, fuja e nunca mais volte. 

 — Mas por que vocês querem que eu vá? 

 — Nós não concordamos com o que você fez. Não, mas nós nos 

comovemos com sua história. Eu, por ser delegado, vivo sofrendo ameaças 

todos os dias e em uma dessas ameaças mataram meu filho, eu não fiz o que 

você fez, mas fiquei com vontade, pois estava desolado. 

 Depois de termos conversado, ele se arrependeu de ter feito aquela 

chacina, disse obrigado  e que nunca mais voltaria. 

 Então depois de uns anos ele foi encontrado e preso pela Interpol, por 

acharem que ele teria matado alguns civis, que na verdade eram os criminosos 

que mataram sua família. Hoje em dia ele não deve mais nada a ninguém, 

trabalha como mecânico em São Paulo e casou-se novamente. 


Autor: Asaias Romeiro Gonçalves Schuchardt Burda 



Segunda versão 

Estou nervoso! Muito nervoso. Será que o que fiz é sinal de loucura? 

Não, não pode ser. Eu não sou louco! Nem um pouco. 

Vou explicar tudo. Saí, às 5 horas da tarde, para ir à praça da cidade, 

para espairecer um pouco a cabeça e acabei ficando lá até o fim da tarde. Pela 

primeira vez, há muito tempo, vi o pôr do sol. Aquele céu vermelho que me 

despertou uma sede de vingança e uma vontade de matar. Fiquei com medo 

de encontrar alguém ali que me fizesse cometer isso. Decidi então ir para casa, 

o mais rápido possível. 

 Porém, ao chegar em casa no início da noite, percebi que o clima não 

estava bom. Como se não bastasse eu estar pronto para matar alguém, ao 

chegar em casa encontrei as luzes todas apagadas, enquanto o silêncio domi-

nava o lugar. Clarisse não se encontrava em lugar algum, procurei-a por toda a 

parte: na sala, na cozinha, no jardim, e foi ao olhar no quarto que percebi que 

havia uma réstia de luz, que vinha do banheiro. A luz estava apagada também, 

só uma lamparina iluminava o banheiro. E lá estava ela de costas, olhando-se 

no espelho. Não era minha mulher! Minha mulher é morena. E aquela mulher 

era ruiva. Dava para ver perfeitamente! A luz estava refletindo nos seus cabe-

los vermelhos, cabelos iguaizinhos ao da mulher que matou minha mãe. Isso 

despertou ainda mais toda aquela raiva, que estava guardada há mais de três 

anos no meu peito, e que me tomou por inteiro... 

 Em um curto espaço de tempo, quando dei por mim, estava com ela nos 

braços e a faca na mão direita toda ensanguentada. E naquele instante toda a 

raiva não estava mais no meu peito... Deixei-a sentada encostada na parede 

do banheiro. 

 Seus cabelos cor de rubi estavam nos seus olhos. Foi ao tirá-los de seu 

rosto e ver seus olhos encantadores que eu fiquei em estado de choque. 



Acabo de matá-la. Acabo de matar a minha esposa. Nada me restava 

senão o seu amor, a pessoa que eu mais amei e quem com um simples olhar 

fez com que eu me apaixonasse e diminuísse toda a minha sede de vingança. 

Agora não tenho mais motivo para viver. 

Acabei com sua vida assim como acabarei com a minha. 

Garcia Stemberg. 

24 de setembro de 2001. 


Autora: Carla Cristina Magalhães Sóla 



Amor maldito 


Bruno tinha sérios transtornos mentais, devido a um trauma causado 
pela traição de sua ex-noiva na véspera de seu casamento. Ela o traíra com 
Lucas, um homem lindo, musculoso, com belos olhos azuis e um porte físico 
muito saudável. Totalmente o contrário de Bruno, que era magro, pálido e sem 
graça. 

Mesmo com essas não muito atrentes características, conseguiu  
chamar a atenção de Carina, uma moça muito linda, delicada, charmosa e com 
olhos verdes muito penetrantes. 

Carina e Bruno se conheceram em uma festa na cidade de Forks, um 
lugar frio, chuvoso, escuro e sombrio. Trocaram olhares e então ela resolveu 
tomar a atitude e ir conversar com Bruno. Os dois se deram muito bem, 
decidiram até marcar um encontro. 

Após alguns encontros os dois já estavam completamente apaixonados 
e resolveram namorar, mesmo Bruno não tendo certeza se daria certo por 
conta de suas últimas experiências. 

Os pais de Carina sofreram um acidente de carro gravíssimo e 
infelizmente morreram. Carina era filha única. Bruno então a convidou para 
morar com ele já que morava sozinho em uma casa muito grande. 

No começo do namoro tudo estava completamente ótimo, na casa era 
só felicidade, Bruno até achou que estava evoluindo em relação ao seu 
transtorno. Porém algumas semanas depois a doença que infernizava sua vida  
começou a aparecer novamente. 

Ele via, por consequência de seu transtorno, sua namorada o traindo 
com Lucas. Era tudo coisa de sua cabeça mas o trauma alguns anos atrás foi 
tão grande que imaginava isso com todas as suas namoradas. Pensou que 
dessa vez seria diferente por estar muito apaixonado por Carina, mas a doença 
tornou esse amor maldito. 

A doença o tomou completamente, ele já não respondia mais por si. 
Começou a olhar para Carina diferente, persegui-la por todos os lugares. Já 
não a beijava mais nem ao menos a tocava direito, por ter nojo de vê-la 
traindo-o. 

Carina estava muito triste e assustada com as atitudes de Bruno. 
Chegou a pensar que todo aquele amor que havia entre eles tinha acabado, 
Para tentar recuperá-lo, certa noite resolveu que iria escrever uma carta para 
seu amado. Foi para o quarto, pegou papel e caneta e começou. 

Bruno chegou em casa e foi ver onde Carina estava, a viu escrevendo e 
logo pensou que fosse uma carta de amor para Lucas. Ele já não aguentava 
mais, então correu até a cozinha pegou uma faca e foi para o quarto. 



Carina não sabia direito o que escrever e então escreveu apenas quatro 
palavras. Pegou o papel e guardou-o na mão. 

Bruno entrou no quarto e com apenas uma facada nas costas matou 
Carina, que caiu no chão cheia de sangue e morreu na hora. Bruno virou o 
corpo de sua amada, seus olhos estavam abertos e aquilo o perturbou muito, 
mas também havia um pequeno papel em suas mãos escrito: Bruno eu te amo! 
Ele começou a xingá-la de nomes muito ofensivos, pois teve a coragem de traí-
lo e dizer que o amava. 

Passado algum tempo olhando para aqueles olhos azuis ele começou a 
chorar e pensar no que havia feito, por puro ciúmes, que era só coisa de sua 
cabeça, matou o amor de sua vida. 

Então pegou a faca e num único golpe enfiou-a em seu peito, pois não 
conseguiria viver com a culpa de ter matado alguém que amava por 
consequência da doença e achou que a melhor solução seria encontrá-la com 
a morte. 


Autora: Caroline Teixeira 



As vozes de uma mente perturbada 

Deixo esta carta à polícia, para que nenhum inocente seja punido em 

meu lugar. 

Sozinho, eu era sozinho, todos me ignoravam e então elas apareceram, 

as vozes, as pessoas em minha cabeça, minhas únicas companheiras naquele 

período infernal da minha adolescência no colégio que parecia nunca ter fim. 

Era um real inferno, pois mesmo depois de ficar sozinho, na minha, aqueles 

dois garotos me humilhavam, me esculachavam na frente de todos, me 

diminuíam a um mero rato. 

As vozes de minha cabeça foram as minhas únicas companhias nesses 

anos e até hoje. Mas mesmo sendo minhas amigas elas sempre disseram que 

eu sou louco e que devo me vingar daqueles que me fizeram sofrer no 

passado. 

Eu era um homem bom, eu não queria agir a princípio, mas elas me 

obrigaram e lá fui eu analisar a situação para ver o que aconteceria dali pra 

frente. 

Todas as noites eu estava naqueles becos escuros da cidade 

observando-os saírem do trabalho e acompanhava-os até em casa sem nunca 

ser ao menos percebido, sem eles ao menos desconfiarem da minha ilustre 

presença por perto e noite após noite eu estava lá, na escuridão pronto para 

atacar, porém elas me diziam para pensar e esquematizar, aguardar o 

momento certo para agir. 

Meus ex-colegas de classe, os dois garotos que tornaram minha vida um 

inferno, as pessoas que as vozes diziam que eu precisava matar, que eu 

precisava cumprir essa vingança para que pudéssemos viver em paz, só eu e 

elas. 

A cada noite que passava eu sentia que o dia certo para a grande ação 

estava cada vez mais próximo e a euforia tomava meu corpo e minha alma. 



Na noite mais sombria e mais escura, naquele beco estreito em que a 

névoa densa pairava sobre o ar, com um único pequeno feixe de luz 

atravessando-a, lá estava eu à espera do primeiro futuro morto. 

Quando ele estava passando eu o puxei para o beco. Ele foi 

surpreendido, afinal não esperava por isso, pois eu fui genial, ele nunca havia 

me percebido, então com sagacidade eu tapei sua boca fazendo com que visse 

claramente meu rosto cheio de ódio e para que soubesse que fui eu que o 

matei, assim cortei sua jugular com aquela faca afiadíssima e o vi sangrar até 

que o último rastro de sua vida desaparecesse completamente. 

Depois disso deixei-o descansar em paz e fui para meu pequeno e 

humilde apartamento a algumas quadras dali. 

Não consegui fechar meus olhos de tanta felicidade e de orgulho por 

elas pararem de me chamar de fraco e agora me darem parabéns pela primeira 

vez em tantos anos. 

A alegria me explodia, o sentimento era completamente inexplicável, 

porém ainda faltava um homem para que a minha vingança ficasse completa e 

para que eu pudesse viver em paz com a minha única companhia, as vozes da 

minha cabeça. 

O fato ocorrido me causou um pouco de arrependimento, talvez uma 

crise de consciência, mas depois a felicidade e a euforia tomaram meu corpo 

novamente e eu esqueci aquele sentimento bobo de culpa. 

Sádico? Sim. Louco? Jamais. 

Não vejo e não via nenhum motivo para deixá-los vivos, para deixá-los 

serem felizes enquanto eu vivo como um rato escondido na escuridão e na 

imundice. 

Um deles já estava morto, agora era só esperar a noite perfeita para a 

segunda morte, para a libertação de meu espírito. 

Na noite seguinte fiz a mesma coisa, afinal o tempo e a noite ajudou 

muito, pois a noite estava idêntica à anterior. 



Matei o segundo exatamente como matei o primeiro, a felicidade estava 

completa, porém dessa vez as vozes não me deram parabéns, não falaram 

nada. 

Eu falava com elas, mas o silêncio em minha cabeça era absoluto. 

ELAS FORAM EMBORA! 

As vozes foram embora da minha cabeça, era como se minha alma 

tivesse sido levada embora junto com elas, eu não tinha mais como viver, não 

tinha motivo para isso. 

Eu estou sozinho novamente, quando pensei que minha felicidade 

poderia estar completa aconteceu o contrário, estou no fundo do poço sozinho 

e acabado. Não aguento mais esse silêncio. 

Prefiro morrer a ficar assim como um demônio, por isso estou agora na 

ponte do Brooklyn pronto para me matar nessa madrugada tenebrosa e com 

neblina, assim como nas noites em que cometi aqueles assassinatos. Mandei-

os para escuridão e vou para a escuridão. 

Adeus para sempre 

Kyu. 


Autora: Daiane Cristina dos Santos Stelzner 









Drácula sedutor 


Um jovem, certa noite, em plena lua de mel, teve sua esposa levada 

pelo Drácula. Decorrente disso, Holmes foi tomado pelo ódio, e a raiva tomou 

seu corpo. 

Após o ocorrido, ele partiu em busca de sua esposa. Em meio a 

caminhada se deparou com uma noite sombria de inverno. Drácula ao levar 

sua esposa, deixou rastros de seu feito, que ao segui-los se deparou com uma 

enorme e assustadora floresta, escura e que em seu ponto mais alto só podia 

ver montanhas cobertas de névoas. O homem, esperançoso, seguiu pela 

floresta, em meio a árvores negras, sem folhas, sob um céu sem estrelas, 

ocupado pela lua cheia. Ele ia seguindo os rastros do sedutor, nisso Drácula já 

o observava, e quando em meio à escuridão e à floresta enorme Holmes se 

perdeu, em seu primeiro vacilo,  vampiro num bote prendeu suas presas em 

Holmes tirando-lhe um pouco de sangue. O homem com tanta fúria decorrente 

dos fatos, pegou Drácula pelo pescoço enforcando-o, e lhe enchendo de 

socos. Ao ver um galho perdido no chão, pegou-o e fincou com  toda a força na 

barriga do inimigo, fazendo-o jorrar sangue. Mesmo com medo da escuridão da 

morte voltou o mais rápido que pode ao castelo, deixando marcas de sangue 

pelo caminho, não conseguindo despistar Holmes, que logo o encontrou 

novamente. Ele se espantou com o enorme castelo, o que não o impediu de 

pegar uma espada que se encontrava no castelo e fincá-la em Drácula sob a 

parede, fazendo com que o sedutor sumisse do mundo. 

Escutando os barulhos da batalha, Kammy, a esposa do herói começou 

a soltar vozes, e ao terminar seu feito Holmes pôs-se a procurar a voz. Num 

quarto escuro, ele encontra sua mulher amarrada com sinais de 

espancamento, pois o sedutor na verdade odiava as mulheres bonitas, porque 

só elas resistiam à sua sedução.   





Autor: Diogo Felipe Ribeiro da Costa 



A boneca maldita 

Eu trabalhei lá na casa dos Collins por cerca de 10 anos, logo depois de 

terminar meu curso de Latim, mas percebi que talvez eu não tivesse chances 

em trabalhar naquela pequena na cidade como tradutora, pois tinha que 

continuar a cuidar da minha mãe e levar dinheiro para casa, então sem opção 

numa cidade tão pequena fui trabalhar como babá.  

Quando ela nasceu, eu já trabalhava há 2 anos na casa e no primeiro 

ano de sua vida Cher ganhou uma boneca da sua avó. Sempre achei a boneca 

feia, e eu sei que foi ela, eu sei. 

Era uma tarde chuvosa e não havia ninguém na rua, a não ser o carro 

da família Collins. Cher, a filha mais nova deles, foi se despedir do seu pai que 

estava indo viajar, eu estava na porta, mas quando o carro tomou distancia só 

vi a Dona Rose me mandando entrar na casa e pegando Cher pelos braços. 

A Dona Rose sempre foi muito religiosa, mas maltratava sua filha, 

nunca entendi ao certo, mas me lembro que ouvia comentários dela com seu 

filho Joaquim que sua filha era louca, brincava e dava risada, mas sempre 

com aquela boneca na mão. Já tínhamos tentado jogar aquela boneca 

maldita, mas Cher sempre a tirava do lixo. 

 Lembro que uma vez a vi com a boneca no jardim e ouvi também uma 

voz, mas quando olhei não tinha exatamente nada. E isso me intrigou, pois a 

garota que parecia normal me assustava cada vez mais. 

À noite eu estava preparando o jantar como de costume e de repente a 

luz tinha apagado, não era a primeira vez que tinha acontecido isso, fui até a 

sala onde fica o interruptor, tentei ligá-lo, mas não consegui, então peguei 

uma lanterna que ficava em uma gaveta na sala e iluminei a escada, chamei a 

Dona Rose, mas não ouvi nada, então fui chamá-la no quarto, pois ela tomava 

remédio para dormir, subi as escadas e quando cheguei na porta senti uma 

força negativa, um arrepio, não sei descrever o quão ruim era a sensação, 

bati na porta e nada então fui e abri, estava tudo escuro e a lanterna 

iluminava o chão, ao olhar a cama eu vi seu gato, porém ela não estava. Achei 



estranho, imaginei que estivesse com Joaquim, mas resolvi olhar no banheiro, 

algo chamava meu nome. Quando abri a porta, vi a banheira com água e Dona 

Rose mergulhada sem um de seus braços. Saí correndo, bati na porta do 

Joaquim, gritei, gritei e nada, abri a porta e ele estava deitado de bruços 

sobre a cama com uma tesoura em cada perna, gritei, chorei, eu não sabia o 

que fazer, eu  juro que não sabia. Então eu fui atrás de Cher, eu precisava 

salvá-la, sem ao menos saber o que estava causando tudo isso eu precisava 

salvá-la. 

 Quando abri sua porta estava tudo cheio de sangue e Cher estava 

escrevendo com o mesmo sangue na parede “Sant omnes Sunt Patris 

Dormients” que significava “Agora estão todos dormindo PAI” e a boneca 

estava lá, ao lado dela. Saí correndo daquela casa e agora não volto mais lá, 

acham que fui eu, mas isso eu te garanto, foi aquela boneca, foi aquela 

boneca que sorriu pra mim. 

Carta de Ane Ghiffor, morta em 01/08/1965 com duas facas em 

seus pulsos e com uma boneca amarrada em sua barriga.  

Autora: Eridiane Aparecida de Souza



Acredite nos espíritos 


No ano de 1974 em um bairro chamado Sand Louis, havia uma casa de 

madeira velha e caindo aos pedaços. Nela moravam duas pessoas, Hendrick e 

Emma, os dois eram irmãos, haviam sido adotados, porém abandonados 

novamente, mas como naquele ano já possuíam mais de 18 anos, decidiram 

morar juntos. Emma era uma menina doce e calma, porém muito tímida, quase 

não falava com as pessoas, fazia o que era possível para ajudar a si e seu 

irmão. Já Hendrick, tinha o hábito maior de conversar com as pessoas e 

acreditava fortemente que espíritos e outras forças sobrenaturais poderiam 

machucar os seres humanos, por isso todos diziam que ele era louco. 

Obviamente ele não concordava com isso, apenas queria fazer os outros 

perceberem que tudo aquilo que ele via era real, que apenas alguns viam, 

porém iria provar e mostrar a todos que aquilo realmente existia.        

Certa noite Hendrick levantou para tomar água, já era tarde, mas 

levantou de sua cama apenas para molhar a garganta. Enquanto fazia o 

caminho até a cozinha cada passo seu dava um estalo no chão, mas isso não 

fazia diferença para Hendrick já que o problema estava no que ele via. 

Hendrick então disse com a intenção de que todos ouvissem, porém apesar do 

nervosismo apenas ele escutou sua voz dizendo que havia que ali havia um 

espírito. Então o espírito começou a dizer coisas para Hendrick sobre seu 

passado, sobre seus verdadeiros pais, dizia que o abandonaram porque era 

inútil, louco e apenas atrapalhava, dizia que seus pais amavam sua irmã 

Emma, mas, como era muito apegada a ele e ficaria chorando, decidiram 

abandoná-la também. Naquele momento que já era passado da meia-noite e 

meia Hendrick não sabia o que fazer, apenas estava parado e imaginando se 

tudo aquilo era verdade, pois ele acreditava que seus pais eram muito pobres e 

tiveram que entregá-los a um orfanato por falta de condições para criá-los. 

Então, Hendrick tapava os ouvidos e a voz continuava a falar e dizer que 

naquele momento iria matar sua irmã, iria matá-la aos poucos, fazendo com 

que ela sentisse bastante dor e ele iria ficar tão triste a ponto de se matar e 

fazer um favor a todos. Mas Hendrick não deu ouvidos e começou a correr 

atrás da voz conforme ela ficava mais forte, até que acabou parando em seu 



quarto, quando a voz parou. Hendrick se acalmou e duas horas depois 

começou a dormir, pois antes ficava pensando no que a voz, ou melhor, o 

espírito havia falado para ele sobre seus pais, e de dez em dez minutos ele ia 

ao quarto de Emma para ver se ela estava bem. 

No outro dia pela manhã, Hendrick acordou assustado, pois havia 

lembrado da noite passada e logo foi ao quarto de sua irmã mas ela não estava 

lá,  ele passou por quase todos os cômodos da casa até que chegou na sala e 

sua irmã estava lá conversando no telefone com rosto pálido de preocupação. 

Ele queria ouvir o que Emma dizia, mas no momento em que ela o viu desligou 

o telefone. Ele ficou olhando para sua irmã tentando imaginar o que ela havia 

falado e com quem, até que tomou coragem e perguntou. Emma disse que 

havia escutado Hendrick falar sozinho algumas vezes na noite passada e 

decidiu marcar uma consulta com um psiquiatra para ele, porém Hendrick não 

queria e negava o que sua irmã dizia sobre ele falar sozinho, disse que falava 

com um espírito, e quando começou a falar sobre a noite passada, Emma o 

interrompeu dizendo que justamente por isso ela havia marcado aquela 

consulta que seria naquele mesmo dia.  

Lá pelas cinco horas da tarde Hendrick foi até o hospital a pé, chegando 

lá viu que o hospital era escuro, velho, mofado e cheio de pessoas. Naquele 

mesmo momento olhando tudo aquilo ele decidiu sair, porém já havia sido 

identificado pelo doutor com quem iria fazer a consulta, seu nome era Dr. Mills. 

Ele era velho, gordo e tinha o rosto pálido, costas baixas (corcundas) devido 

sua altura, resumindo ele tinha uma aparência assustadora. Até esse momento 

já havia passado mais de uma hora e estava escurecendo. Dr. Mills então 

pediu para Hendrick que o acompanhasse até seu escritório e lá começou a 

perguntar sobre tudo o que ele “via” até que Hendrick sem medo começou a 

falar tudo o que sempre via quando de repente Hendrick vê vultos passando 

atrás de Dr. Mills e diz que para ele o que está vendo, mas ele não vê nada e 

tira a conclusão de que Hendrick realmente é louco e decide interná-lo. 

Hendrick entra em desespero e não quer ser internado, diz para acreditarem 

nele. Naquele mesmo momento sua irmã Emma entra no escritório e já em 

seguida um dos seguranças da clínica tranca a porta e apenas para afastar 

Hendrick usa um cassetete, porém ele em um movimento mais rápido que o do 



segurança consegue pegar o cassetete e no momento em que vira para trás 

rapidamente, o objeto acerta a cabeça de Emma e faz com que ela caia no 

chão e bata novamente sua cabeça tão forte que acaba falecendo. Hendrick 

fica paralisado e logo outro espírito aparece diante de seus olhos, desta vez, 

passando por Emma. Aproveitando o momento em que Hendrick está parado, 

os outros seguranças o pegam e o levam até uma sala escura e com grades 

iguais as de uma prisão. Hendrick então começa a chorar desesperadamente 

pela perda de sua irmã e após umas duas horas chorando, acaba dormindo.  

Por volta de uma da madrugada Dr. Mills aparece na sala e começa a 

zombar de Hendrick, que logo acorda e encara o homem ali parado rindo, e 

pergunta o porquê das risadas. Dr. Mills então explica que perdeu sua filha, 

devido sua obsessão por espíritos e demônios, explicou que ela também 

acreditava muito, mas acabou se matando, pois ninguém acreditava nela. 

Hendrick ficou pensativo e disse que não se importa com o que os outros 

dizem, ele acredita e que todos que não acreditam vão se arrepender, pois os 

espíritos não gostam quando não acreditam em suas forças e em sua 

existência. Dr. Mills diz que nunca vai acreditar, já perdeu sua filha por uma 

coisa que nem sequer existe, então sai da sala e deixa Hendrick sozinho até 

que o espírito de sua irmã Emma aparece e começa a conversar com ele, ela 

pede desculpas por não ter confiado em Hendrick, diz que  acreditava nele, 

mas achava melhor que ele tivesse um tratamento, entretanto acabou piorando 

as coisas e viu que realmente existem espíritos e vai ajudar Hendrick, ele fica 

agradecido, porém não tem mais esperanças, pois está preso em uma sala e 

não tem como sair, então como numa mágica ela some rapidamente e 

Hendrick volta a dormir. 

Após uma semana preso, Hendrick já estava em depressão, pois não via 

mais sua irmã, nem qualquer outro espírito, quando começa a ouvir fortes 

barulhos de carros de polícia e ver seguranças correndo atrás de alguém 

loucamente, até que chegam na sala de Hendrick. Os seguranças primeiro o 

encaram, depois abrem a sala colocam algemas em suas mãos e o levam até o 

escritório de Dr. Mills onde estava cheio de pessoas surpresas. Chegando lá, 

Hendrick avista o corpo de Dr. Mills atirado no chão. Ele havia morrido, estava 

cheio de sangue e quando olha para o teto a frase “ACREDITE NOS 



ESPÍRITOS” estava escrita. Hendrick é condenado a oito anos de prisão, em 

sua cela ele descobre que quem escreveu a frase foi sua irmã. Hendrick acaba 

morrendo na cadeia devido doenças obtidas na prisão e até hoje quem não 

acredita em espíritos é assombrado por Hendrick e Emma.  




Autora: Giovanna Farias Rodrigues



Acredite nos espíritos 


No ano de 1974 em um bairro chamado Sand Louis, havia uma casa de 

madeira velha e caindo aos pedaços. Nela moravam duas pessoas, Hendrick e 

Emma, os dois eram irmãos, haviam sido adotados, porém abandonados 

novamente, mas como naquele ano já possuíam mais de 18 anos, decidiram 

morar juntos. Emma era uma menina doce e calma, porém muito tímida, quase 

não falava com as pessoas, fazia o que era possível para ajudar a si e seu 

irmão. Já Hendrick, tinha o hábito maior de conversar com as pessoas e 

acreditava fortemente que espíritos e outras forças sobrenaturais poderiam 

machucar os seres humanos, por isso todos diziam que ele era louco. 

Obviamente ele não concordava com isso, apenas queria fazer os outros 

perceberem que tudo aquilo que ele via era real, que apenas alguns viam, 

porém iria provar e mostrar a todos que aquilo realmente existia.        

Certa noite Hendrick levantou para tomar água, já era tarde, mas 

levantou de sua cama apenas para molhar a garganta. Enquanto fazia o 

caminho até a cozinha cada passo seu dava um estalo no chão, mas isso não 

fazia diferença para Hendrick já que o problema estava no que ele via. 

Hendrick então disse com a intenção de que todos ouvissem, porém apesar do 

nervosismo apenas ele escutou sua voz dizendo que havia que ali havia um 

espírito. Então o espírito começou a dizer coisas para Hendrick sobre seu 

passado, sobre seus verdadeiros pais, dizia que o abandonaram porque era 

inútil, louco e apenas atrapalhava, dizia que seus pais amavam sua irmã 

Emma, mas, como era muito apegada a ele e ficaria chorando, decidiram 

abandoná-la também. Naquele momento que já era passado da meia-noite e 

meia Hendrick não sabia o que fazer, apenas estava parado e imaginando se 

tudo aquilo era verdade, pois ele acreditava que seus pais eram muito pobres e 

tiveram que entregá-los a um orfanato por falta de condições para criá-los. 

Então, Hendrick tapava os ouvidos e a voz continuava a falar e dizer que 

naquele momento iria matar sua irmã, iria matá-la aos poucos, fazendo com 

que ela sentisse bastante dor e ele iria ficar tão triste a ponto de se matar e 

fazer um favor a todos. Mas Hendrick não deu ouvidos e começou a correr 

atrás da voz conforme ela ficava mais forte, até que acabou parando em seu 



quarto, quando a voz parou. Hendrick se acalmou e duas horas depois 

começou a dormir, pois antes ficava pensando no que a voz, ou melhor, o 

espírito havia falado para ele sobre seus pais, e de dez em dez minutos ele ia 

ao quarto de Emma para ver se ela estava bem. 

No outro dia pela manhã, Hendrick acordou assustado, pois havia 

lembrado da noite passada e logo foi ao quarto de sua irmã mas ela não estava 

lá,  ele passou por quase todos os cômodos da casa até que chegou na sala e 

sua irmã estava lá conversando no telefone com rosto pálido de preocupação. 

Ele queria ouvir o que Emma dizia, mas no momento em que ela o viu desligou 

o telefone. Ele ficou olhando para sua irmã tentando imaginar o que ela havia 

falado e com quem, até que tomou coragem e perguntou. Emma disse que 

havia escutado Hendrick falar sozinho algumas vezes na noite passada e 

decidiu marcar uma consulta com um psiquiatra para ele, porém Hendrick não 

queria e negava o que sua irmã dizia sobre ele falar sozinho, disse que falava 

com um espírito, e quando começou a falar sobre a noite passada, Emma o 

interrompeu dizendo que justamente por isso ela havia marcado aquela 

consulta que seria naquele mesmo dia.  

Lá pelas cinco horas da tarde Hendrick foi até o hospital a pé, chegando 

lá viu que o hospital era escuro, velho, mofado e cheio de pessoas. Naquele 

mesmo momento olhando tudo aquilo ele decidiu sair, porém já havia sido 

identificado pelo doutor com quem iria fazer a consulta, seu nome era Dr. Mills. 

Ele era velho, gordo e tinha o rosto pálido, costas baixas (corcundas) devido 

sua altura, resumindo ele tinha uma aparência assustadora. Até esse momento 

já havia passado mais de uma hora e estava escurecendo. Dr. Mills então 

pediu para Hendrick que o acompanhasse até seu escritório e lá começou a 

perguntar sobre tudo o que ele “via” até que Hendrick sem medo começou a 

falar tudo o que sempre via quando de repente Hendrick vê vultos passando 

atrás de Dr. Mills e diz que para ele o que está vendo, mas ele não vê nada e 

tira a conclusão de que Hendrick realmente é louco e decide interná-lo. 

Hendrick entra em desespero e não quer ser internado, diz para acreditarem 

nele. Naquele mesmo momento sua irmã Emma entra no escritório e já em 

seguida um dos seguranças da clínica tranca a porta e apenas para afastar 

Hendrick usa um cassetete, porém ele em um movimento mais rápido que o do 



segurança consegue pegar o cassetete e no momento em que vira para trás 

rapidamente, o objeto acerta a cabeça de Emma e faz com que ela caia no 

chão e bata novamente sua cabeça tão forte que acaba falecendo. Hendrick 

fica paralisado e logo outro espírito aparece diante de seus olhos, desta vez, 

passando por Emma. Aproveitando o momento em que Hendrick está parado, 

os outros seguranças o pegam e o levam até uma sala escura e com grades 

iguais as de uma prisão. Hendrick então começa a chorar desesperadamente 

pela perda de sua irmã e após umas duas horas chorando, acaba dormindo.  

Por volta de uma da madrugada Dr. Mills aparece na sala e começa a 

zombar de Hendrick, que logo acorda e encara o homem ali parado rindo, e 

pergunta o porquê das risadas. Dr. Mills então explica que perdeu sua filha, 

devido sua obsessão por espíritos e demônios, explicou que ela também 

acreditava muito, mas acabou se matando, pois ninguém acreditava nela. 

Hendrick ficou pensativo e disse que não se importa com o que os outros 

dizem, ele acredita e que todos que não acreditam vão se arrepender, pois os 

espíritos não gostam quando não acreditam em suas forças e em sua 

existência. Dr. Mills diz que nunca vai acreditar, já perdeu sua filha por uma 

coisa que nem sequer existe, então sai da sala e deixa Hendrick sozinho até 

que o espírito de sua irmã Emma aparece e começa a conversar com ele, ela 

pede desculpas por não ter confiado em Hendrick, diz que  acreditava nele, 

mas achava melhor que ele tivesse um tratamento, entretanto acabou piorando 

as coisas e viu que realmente existem espíritos e vai ajudar Hendrick, ele fica 

agradecido, porém não tem mais esperanças, pois está preso em uma sala e 

não tem como sair, então como numa mágica ela some rapidamente e 

Hendrick volta a dormir. 

Após uma semana preso, Hendrick já estava em depressão, pois não via 

mais sua irmã, nem qualquer outro espírito, quando começa a ouvir fortes 

barulhos de carros de polícia e ver seguranças correndo atrás de alguém 

loucamente, até que chegam na sala de Hendrick. Os seguranças primeiro o 

encaram, depois abrem a sala colocam algemas em suas mãos e o levam até o 

escritório de Dr. Mills onde estava cheio de pessoas surpresas. Chegando lá, 

Hendrick avista o corpo de Dr. Mills atirado no chão. Ele havia morrido, estava 

cheio de sangue e quando olha para o teto a frase “ACREDITE NOS 



ESPÍRITOS” estava escrita. Hendrick é condenado a oito anos de prisão, em 

sua cela ele descobre que quem escreveu a frase foi sua irmã. Hendrick acaba 

morrendo na cadeia devido doenças obtidas na prisão e até hoje quem não 

acredita em espíritos é assombrado por Hendrick e Emma.  




Autora: Giovanna Farias Rodrigues



 

A filha substituta 

Num dia normal daquela pequena cidade, perto da praia, em 2000.  

 José — um menino de 16 anos corajoso, que (gostava de brincar na rua 

com os amigos — estava tomando café com seu pai, sua mãe e sua irmã Ana, 

de 14 anos, de quem ele não gostava, pois passou a ser o segundo para seus 

pais. 

 A mãe de José o mandou ir cuidar de sua irmã que estava brincando na 

rua,  enquanto ela ia à mercearia. Mas um amigo de José o chamou para jogar 

futebol no campo um pouco longe, como não gostava de Ana, José nem 

pensou duas vezes e foi, deixando Ana sozinha. 

 Quando começa a anoitecer, José volta cansado do futebol para sua 

casa. Quando entra, sua mãe dá um beijo e pergunta onde está Ana, e José 

diz que não sabe, pois não estava com ela, tinha ido jogar bola. 

 Logo após, todos começam a procurar por Ana em casa e depois na rua, 

mas ninguém a encontra, começando o pânico na vida de José e de sua 

família. Naquela noite, a família e os vizinhos de José procuraram até 

amanhecer, pois depois de muitas horas procurando já estavam cansados, 

foram dormir um pouco para depois retomar as buscas. Dito e feito, dormiram 

pouco, logo levantaram e voltaram a procurar. 

 E passam dias até que vem a porta de José uma mulher que morava 

nem perto nem longe, dizendo que sabia onde estava Ana, e todos vão com ela 

até uma casa grande, de um senhor solitário chamado Paulo. Chegando lá, 

bateram na porta. Quando Paulo a abriu logo a fechou rapidamente e correu 

para o porão de sua casa. Nisso o pai de José, arrebentou a porta, e todos 

entraram. 

 Quando viram, Paulo estava com Ana de refém, ameaçando cortá-la 

com uma  faca se alguém tentasse entrar. Paulo era um senhor pouco visto, 

não falava com ninguém, tinha muitas mágoas guardadas, pois perdeu sua 

esposa no parto de sua filha. E sua filha morrera há 26 anos na praia afogada 



 

num final de semana quando Paulo a levou para passear. Ele levava tudo isto 

como motivação para o que estava fazendo. 

 Sem saber o que fazer, José decide entrar e falar com Paulo, pois foi ele 

o culpado por ter deixado Ana sozinha. Quando José entra, Paulo o manda 

sair, mas ele fala que só quer conversar. 

 Depois de muita conversa, Paulo se arrepende do que fez e liberta Ana, 

pois José pede para ele a libertar, mas ele fala que não, então conta toda sua 

história, da perda de sua esposa e de sua filha. José após isso conta que não 

gostava muito de sua irmã para Paulo, e que mesmo assim ele precisava dela 

para ser feliz com sua família, e por fim pede para o senhor que não estrague 

sua felicidade e que ele ainda pode ser feliz também. 

 Após tudo estar certo, José e sua família acolhe Paulo como o avô da 

casa voltando a ser feliz, trazendo o bem-estar de todos, graças àquela mulher, 

a empregada de Paulo.  

Autor: Guilherme Napoleão



O Sonâmbulo 


 Vitor se casou com Isabela quando jovem, ele ainda morava junto com seus pais, 

mas logo em seguida mudou-se junto com Isabela para outro lugar. Ele não convivia com 

muitas pessoas por um trauma que teve quando era criança por uma ação de seu pai. 

 Vitor e Isabela moram em uma cidadezinha do interior da Inglaterra, numa casa  

longe do centro dessa cidade. Comprou essa casa longe do centro para que não 

encontrasse muitas pessoas. 

 Por ter sonambulismo, toda noite Vitor acordava e ia sempre até a porta do quarto 

de Isabela, já que eles dormiam em quartos diferentes, pois ele não gostava de ficar perto 

de muitas pessoas. 

 E toda manhã Isabela conversava com Vitor e perguntava a ele: 

— Você conseguiu dormir bem? 

 E ele sempre respondia: 

— Sim, dormi bem, sim. 

 Mas Vitor respondia sempre que estava bem porque ninguém nunca falou a ele 

que era sonâmbulo, então nunca percebeu a diferença em seu sono, já que ele não 

tentava perceber algo, e também porque não sabia que era sonâmbulo. 

 Em uma noite quando Vitor levantou à meia-noite, ele foi até o quarto de Isabela e 

foi perto dela, ficou um tempo ao lado dela e depois voltou ao seu quarto. 

 Numa manhã Vitor e Isabela brigaram, porque ela queria mudar de casa, queria ir 

para local perto do centro da cidade, só que Vitor não aceitou essa mudança, pelo trauma 

que ele teve quando pequeno, que foi quando seu pai o trancou em casa e fez com que 

ele não ficasse com muitas pessoas, então ele viveu sua vida toda com poucas pessoas. 

Essa briga foi tão feia que Vitor ficou com muita raiva de Isabela e ficou o dia todo sem 

falar com ela. 

 Quando anoiteceu os dois foram dormir e não se falaram, quando o relógio bateu a 

meia-noite Vitor levantou da cama e foi até o quarto de Isabela, ele parou ao lado da 

cama dela, pegou um travesseiro e colocou-o no rosto dela. Como ela não estava 

conseguindo respirar, morreu asfixiada, já que Isabela estava se debatendo muito quando 

parou de respirar, rolou e caiu da cama, assim que ela morreu Vitor voltou à sua cama 

ainda sonâmbulo. 

 Na manhã seguinte Vitor já levanta pensando em pedir desculpas à Isabela no café 

da manhã, só que ela não foi tomar café, preocupado Vitor foi procurá-la, quando ele a 

encontrou caída no chão ficou assustado. Já que não conseguia viver sem Isabela, pois 



ele tinha grande paixão por ela, Vitor foi até a cozinha pegou uma faca e se matou ao lado 

de sua amada Isabela. 


Autor: Hassen Eiichi Nagao 



A festa 

Ainda me lembro da noite passada, eu os matei sem piedade, nem me 

preocupando com suas vidas. Aqueles homens me irritavam, não suportava 

olhar para nenhum deles, sempre que eu os via, lembrava-me da minha trau-

mática infância, destruída por causa desses três homens, malditos homens! 

Minha mãe morreu um tempo depois de tuberculose, quando eu tinha apenas 

13 anos, ela fumava muito, pois, como era garota de programa, tinha que ficar 

a noite inteira acordada. Sempre que minha mãe chamava aqueles homens 

para nossa casa, eu era levada para o quarto e, sem que ela soubesse, eu era 

abusada por eles, na minha própria cama, e após acontecer tudo isso eu ex-

pressava a dor que sentia no meu caderno, desenhando os rostos daqueles 

homens malditos.  

Até que um dia tomei minha decisão, não os queria mais vivos. Então 

comecei a investigar a vida de cada um deles. Após três meses, já sabia tudo 

de todos eles, por onde eles andavam, o que faziam, onde trabalhavam, onde 

eles moravam e tudo mais. Então comecei a falar com cada um deles e me fiz 

de amiga. Até que um dia eu os convidei para uma “festa”. Armei tudo! Comprei 

os explosivos e coloquei naquela casa. A única casa que havia naquele lugar, 

sem vizinhos, sem movimentação, sem pessoas, sem nada! Apenas uma casa, 

vazia e assustadora, ela era escura, com móveis velhos, cheia de teia de ara-

nha, ela fedia, pois estava abandonada há muito tempo. Então fui até uma sala 

e fechei a única janela que havia lá, com concreto, coloquei uma porta que não 

havia saída, apenas entrada e armei as bombas e deixei tudo preparado para o 

dia da “festa”. 

Quando finalmente esse dia chegou, dei o endereço para todos eles jun-

to com um bilhete dizendo:  

“Quando você entrar na casa, dê 15 passos para frente, em seguida, 

vire para a direita e dê mais 10 passos até que chegará no fim do corredor e, 

ao virar para esquerda, verá uma porta grande de ferro, abra-a, entre lá dentro 

e sente-se em uma das três cadeiras, talvez você verá mais alguém lá junto 

com você, mas não ligue, também são meus convidados. 



        Lhe espero lá.” 

Fiquei esperando do lado de fora, monitorando-os pela pequena câmera 

que eu tinha colocado naquela sala. E, assim como o combinado, todos eles 

foram direitinho à sala. Quando vi que os três estavam lá, acionei a bomba, 

podendo contar os segundos de vida daqueles malditos. Sessenta segundos, 

nada mais, nada menos. E enquanto todos eles eram totalmente destroçados, 

eu ia para minha casa da praia, totalmente feliz e satisfeita. 

  

Autora: Isabely Paola Leal da Silva



O palhaço 

Em uma pequena cidade no interior de um estado distante havia um palhaço, seu nome era 
Teseu e ele trabalhava no circo local. Era um homem gordo, desajeitado porém forte e grande, 
ele se apresentava como uma pessoa gentil, engraçada e educada, mas por trás de sua 
maquiagem havia um homem tenebroso, sombrio e louco.  

Ele matava homens e os enterrava atrás do circo, um terreno baldio, tão acidentado que tinha 
que se andar com cuidado para não tropeçar. Ele matava homens pois quando criança foi 
vítima de violência sexual, e a pessoa que o violentou tinha altura mediana, era magro,tinha 
por volta de trinta anos, e quando o palhaço via uma pessoa com essas características logo se 
perturbava e as vozes na sua cabeça começavam a lhe atormentar falando que a pessoa que 
ele havia visto era o homem que o havia violentado. Então ele logo cedia e seguia o homem 
com o seu facão em mãos e o matava.  

Uma noite ele viu um homem com as características do homem que o havia violentado. Como 
de costume, as vozes começaram a aparecer na sua cabeça, então ele foi até o circo para 
pegar o seu facão e quando ele voltou o homem não estava mais lá. Assim ele começou a 
procurar por perto, até que o encontrou em um restaurante próximo, mas desta vez ele não 
estava sozinho, estava com duas crianças e uma mulher junto, eram seus filhos e sua mulher. 
Mas o palhaço não deu a mínima, esperou eles saírem do restaurante. Por volta da meia-noite 
a família se despediu dos que estavam lá dentro e foi embora. O palhaço que até então estava 
pacientemente esperando viu que o homem e sua família estavam indo embora, ele se 
levantou e foi atrás deles.  

As vozes na sua cabeça começaram a dizer para matar a família inteira, pois não deveria haver 
testemunhas, então ele começou a chegar mais perto da família que estava andando 
tranquilamente, quanto chegou perto o suficiente para dar uma facada, o homem se virou e viu 
o palhaço que simplesmente levantou o facão para dar o golpe e quando desferiu o golpe, a 
mulher empurrou o homem de maneira que o facão não o atingisse, mas apesar de dele ter 
sido salvo o facão acabou atingindo a mulher na garganta, que começou a jorrar sangue, mas 
nem o homem nem os filhos tiveram tempo de se lamentar, pois logo o palhaço voltou a 
desferir golpes e o que restou ao homem e às crianças foi correr. O homem, que estava no 
chão, mal conseguiu se levantar e o palhaço meteu o facão no meio do seu peito, 
atravessando o seu coração. As crianças que correram um pouco mais à frente foram se 
esconder no terreno baldio atrás do circo.  

O palhaço, que viu que elas correram para lá, logo soube que elas não poderiam escapar. 
Então foi atrás delas com um sorriso maléfico no seu rosto manchado de sangue e de suor. As 
crianças estavam atrás de um carro abandonado, estavam ofegantes, com medo e chorando, o 
palhaço ouviu seus soluços e foi atrás delas, ele foi se aproximando delas cada vez mais, e as 
crianças sentiam cada passo que ele dava para perto delas, quando ele chegou até o carro 
abandonado e elas perceberam que ele sabia que onde estavam, começaram a correr pelo 
terreno acidentado, o palhaço foi logo atrás, então umas das crianças viu uma pequena tábua, 



ela a pegou e a atirou no palhaço que se desconcentrou por um instante e tropeçou em uma 
pedra. No seu descuido o palhaço foi ao chão e o facão que estava em sua mão atravessou 
seu negro e obscuro coração, então o palhaço ficou lá sangrando e agonizando, ciente que 
estava condenado ao inferno pelos crimes que cometeu, mas começou dar risada dele mesmo 
porque percebeu que estava morrendo devido a duas crianças, e antes de morrer jurou que ia 
voltar e ia assombrar cada criança da cidade jurou que ia trazer desgraça e medo a vida delas, 
assim, deu uma gargalhada horripilante e morreu engasgado no próprio sangue. E dizem que 
até hoje algumas crianças ainda veem e são assombradas pelo palhaço assassino. 


Autor: João Eduardo de Souza



Combustão 

 Enquanto eu terminava o almoço, percebi que Joseff, meu marido, 

estava nervoso. Segurava o telefone com força, como se esperasse uma 

ligação que mudaria sua vida. Mas não liguei. Este tem sido seu 

comportamento há alguns meses. Sempre nervoso, falando baixo ao telefone. 

Ele diz que são muitos negócios e precisa ficar atento, tanto é que vai viajar 

daqui mais ou menos um mês para tratar de algo do tipo. Eu não me intrometo, 

afinal, deve ser verdade. 

 — Vou levar o lixo para fora — digo isso e me encaminho para o saco de 

lixo preto que está ao lado da porta que dá para a varanda. Ele se levanta e se 

apoia na bancada da pia, dizendo ainda mais nervoso: 

 — Tudo bem. 

 Pego o saco de lixo e começo a andar para fora. Desço a escada da 

varanda e chego até a grama, então percebo que deixei um dos pacotes para 

trás. Retorno e subo para pegá-lo, quando vejo que Joseff está de costas para 

mim, apoiado no arco que dá para a sala, falando ao telefone: 

 — Ah, oi Claire... Você demorou para atender. Bom, Maria saiu por um 

instante, e é tempo suficiente para eu dar as boas novas: Falei para ela que 

vou viajar a negócios, e poderemos passar o fim de semana na praia... Não é 

maravilhoso?!... Ela acredita em tudo que falo... Tudo bem, acho que ela já 

está voltando, conversamos depois.  

 Enfureci ao ouvir tais palavras. Fiquei com uma tremenda vontade de 

berrar. E para completar, ele fala: “Tchau, amor. Te telefono novamente mais 

tarde.” Não há o que descreva o que eu senti. Simplesmente fiquei em silêncio 

e fingi que não ouvi nada, e perguntei quem era. Joseff apenas falou que era 

um investidor.  

 Assim, durante uma semana, agi em silêncio: retirei parte do dinheiro 

que guardávamos para comprar uma nova casa e passei a comprar jornais 

diariamente para ler os classificados. Foi assim que achei uma casa na beira 

de uma estrada. Seria exagero meu comprá-la, afinal ela possuía oito quartos. 



Mas o preço estava ótimo, pelo fato de que a casa era velha. Foi assim que a 

comprei. Ela já era mobiliada, por sorte. Deixei minhas malas arrumadas e 

abasteci meu carro. Eu poderia sair dali a qualquer momento. 

 No fim de semana seguinte, preparei um delicioso jantar. Macarronada 

acompanhada do molho preferido dele, torta de carne, salada César e vinho 

tinto. Acendi velas e comprei rosas. Passei batom vermelho, que contrastava 

bem com minha pele pálida e os cabelos ondulados e escuros. Reconheci o 

motor da caminhonete Chevy e soube que ele havia chegado. Eu me sentia 

muito bem. Quando entrou, ele se impressionou, me deu um abraço — não 

mais acompanhado de um beijo, como antigamente — e se sentou, com um 

sorriso estampado no rosto.  

  Dirigi-me até ele com um sorriso vingativo. Perguntei se ele desejava 

molho no macarrão que já estava no prato, e ele disse que sim. 

 — Então peça para Claire colocar para você! — berrei, e ele se 

assustou. — Isso mesmo, peça para ela vir até aqui e fazer comida para você! 

— joguei o molho vermelho sobre ele, sujando toda a sua roupa. Parecia 

sangue, e isso me agradou. Ele levantou furioso, e joguei ainda mais molho 

nele.  

 — Do que está falando? –— Ele berrou como se eu fosse louca. 

 — Você sabe muito bem! — como minhas malas já estavam no carro, 

apenas olhei para ele e comecei a me sentir livre. — Não se faça de idiota, 

porque durante todo este tempo a idiota fui eu! — cuspi nele, e corri da cozinha 

para fora da casa, alcançando a grama rapidamente e entrando na minha 

perua. Fechei a porta e fiquei olhando para a casa. Ele estava parado na 

varanda, todo sujo do molho de tomate. Imaginei-o morto, e sorri. Então saí 

dali. 

 Após três horas no volante me senti cansada. Já era fim de tarde 

quando parei em um posto de gasolina na estrada deserta. Comprei um galão 

de água e batatinhas. Ao sair do posto, vi uma garota sentada na pequena 

escada que dava para a loja de conveniências. Estava de vestido, com seus 



cabelos louros trançados e olhava para o nada. Cheguei até ela e me 

apresentei. Então ela me fitou com seus grandes olhos verdes e respondeu: 

 — Sou Elizabeth. — então a perguntei por que estava ali, e ela 

respondeu que esperava o pai. Segundo o dono do posto, o pai a tinha deixado 

ali na manhã de dois dias atrás, e o atendente da loja de conveniências apenas 

lhe ofereceu água, comida e um lugar para dormir. Era óbvio que o pai 

abandonou a menina, que parecia ser um pouco louca e acreditava que ele 

voltaria.  

 Não posso deixá-la aqui. Em poucos minutos construí um afeto pela 

menina. Talvez porque meu pai também abandonou minha família quando eu 

era pequena. Então a levei para minha nova casa comigo. No caminho 

descobri que ela tem doze anos, e percebi que ela começa a falar coisas sem 

sentido.  

 Durante duas semanas limpamos e arrumamos a grande casa de 

madeira, que tinha um assoalho barulhento e carpetes cobertos de poeira, 

fazendo-nos espirrar a todo momento, tentamos arrumar os papéis de parede 

floridos e descascados. Dispomos em seis quartos toalhas e lençóis, pois como 

o lugar era grande o suficiente resolvi abrir um pequeno hotel. Mandei instalar 

uma placa luminosa indicando que aqueles cansados de viajar poderiam 

descansar. Homenageei o local de Elizabeth's Hotel. Treinei a menina para 

atender os clientes, entregar as chaves e marcar seus nomes em uma lista.  

 Após uma semana, tudo estava indo bem. Eu achei que seria um tanto 

impossível conseguir clientes naquele local, mas muitas pessoas cansadas de 

dirigir paravam para dormir. Eu oferecia café da manhã, almoço e jantar. 

Durante os atendimentos, Elizabeth continuava dizendo algumas frases 

estranhas. Uma delas foi "Madeira é um bom combustível para o fogo". Os 

clientes me perguntavam o que significava, mas eu dizia que ela sonhava 

acordada e estava incerta sobre o que falava. 

 Em um fim de tarde, enquanto eu preparava o jantar, não havia nenhum 

cliente até a chegada de um casal. Elizabeth os atendeu e os guiou pela casa 

até o quarto. Fui verificar se tinha correspondência e me assustei ao ver uma 



Chevy estacionada, na cor vermelha. Corri para a lista de hóspedes e soltei um 

grito baixo e abafado ao ler os nomes Joseff e Claire escritos. Tranquei-me no 

banheiro por um minuto. Aquilo era muita coincidência, muita sorte ou muita 

maldição. Mas nas duas últimas semanas eu estava tão disposta a matá-lo que 

fiquei totalmente nervosa e com ódio. 

 Eu precisava matá-lo. Era uma necessidade que se alimentava dentro 

de mim. Corri para o carro dele e retirei toda a gasolina, pois, se eu queria me 

vingar, precisava mantê-lo ali. Então coloquei a gasolina em uma porta 

embaixo da escada e fui até o quarto de Elizabeth. Sentei na cama de ferro, 

que rangia, e falei para ela não me chamar por Maria e pedi que atendesse o 

casal. Desenhei um pequeno mapa em uma folha, que levaria até o posto em 

que a encontrei. Se ela precisasse, poderia andar até lá. Também anotei um 

telefone, o de minha irmã. Falei para ela ligar quando chegasse ao posto, 

falando de mim e pedindo para buscá-la.  

 Só disse isso, pois não tinha um plano. Então ela saiu do quarto e foi 

atendê-los, oferecendo jantar, afinal a noite tinha caído. Dirigi-me ao meu 

quarto e fiquei sentada por um longo tempo pensando em algo. Era a 

oportunidade perfeita para uma vingança. 

 Comecei a pensar em tudo que aconteceu nas últimas semanas. Batia o 

pé nervosa no chão, causando um barulho horrível no assoalho. A janela 

estava aberta e o vento fazia com que os meus cabelos grudassem no suor da 

minha testa. Pensei em como eu era maluca de abrigar uma menina que dizia 

coisas sem sentido, pois isso era sinistro. E lembrei-me de uma das frases que 

ela pronunciou: "Madeira é um bom combustível para o fogo". Madeira, fogo... 

Olhei para o teto e encontrei madeira. Para o chão, madeira. Para as paredes, 

madeira coberta por papéis de parede floridos, velhos e descascados. Tudo era 

de madeira aqui, o chão, as paredes, as escadas... As escadas! Nelas havia 

gasolina guardada. 

 Levantei-me e revirei meu armário, procurando uma roupa apropriada 

para a noite. Escovei meus cabelos negros e passei o clássico batom 

vermelho. Desci as escadas e me certifiquei de que os dois estavam no quarto. 



Peguei a gasolina, passei pela cozinha e também peguei uma caixinha de 

fósforos. Orientei que Elizabeth saísse um pouco. Ela estranhou, mas foi sem 

questionar. 

 Subi as escadas lentamente, fazendo com que a madeira fizesse muito 

barulho. Ao chegar à porta do quarto em que eles estavam, espalhei parte da 

gasolina em volta. Bati duas vezes na porta e acendi um fósforo. Claire, de 

cabelos louros encaracolados, abriu a porta. E a cena com toda certeza foi 

apavorante. Joseff gritou, correndo até mim, enquanto o fogo queimava o 

corredor. Empurrei-o e continuei despejando o líquido do galão. Todo o quarto 

queimava, e eu apenas ria. Ria de felicidade. Era óbvio que eu iria morrer junto 

com eles. Mas minha vida não fazia mais importância. Continuei rindo. Claire 

berrava de dor com o fogo a consumindo. Joseff gritava, tentando ajudá-la, por 

mais inútil que fosse. 

 — Você é louca! — ele berrava. — Olhe o que você está fazendo! 

Louca! — E então suas palavras foram se transformando em berros de dor, 

quando o fogo finalmente o atingiu. Ele também já queimava minha roupa, mas 

eu estava muito feliz para me preocupar, afinal, eu morreria. Então me rastejei 

até o corpo de Joseff, que era consumido lentamente, e segurei sua mão. Em 

meio às minhas risadas, eu pronunciei: “Até que a morte nos separe, querido. 

Até que a morte nos separe!” Então minha voz foi perdendo espaço, e minha 

visão foi ficando embaçada e tomada por corpos queimando, com fogo por 

toda a parte. O calor e a fumaça foram retirando meu ar, e então finalmente eu 

dei meu último sorriso antes de cair asfixiada e queimada. 


Autora: Julia Bariquelo Schneider 

  



Daniel e Ártemis 

Ártemis acorda com um feixe de luz em seu rosto vindo da janela 

daquele sótão frio. Avistou por essa estreita abertura o céu nublado e o 

bairro quase sem ninguém transitando pelas ruas. Foi até a prateleira na 

parede ao lado da cama e pegou seu livro favorito: Romeu e Julieta. Ela 

amava esse livro pois o romance trágico lhe trazia o anseio de se apai-

xonar. 

   Ela estava prestes a acabar de lê-lo pela quarta vez quando uma 

de suas alucinações, que ela nomeou Henry, chamou sua atenção. Ela o 

viu sentado no topo da estante com as pernas balançando no ar e sor-

rindo tão puramente e trazendo tranquilidade àquele angustiado coração. 


  — Bom dia, Ártemis. Romeu e Julieta novamente? 

  — Bom dia. Sim, amo essa história. 

  — Espero que possa viver um romance como este um dia. 


Ártemis pensou um pouco antes de responder a sua alucinação, 

pois ela se apaixonara por Henry. 


 — É, também espero. 


O dia correu como qualquer outro. Ártemis conversou com Henry, 

observando seus cabelos cor de mel caindo sobre os olhos negros e mis-

teriosos. O que ela gostava nele era o olhar que, com doçura, acalmava 

seus sentimentos e a deixava segura. 

Durante a madrugada, Henry acordou Ártemis e sentou-se ao pé 

da cama, dizendo-lhe que havia saído daquele sótão e visto toda a cida-

de, as ruas e as pessoas. Por fim, despertou-lhe o sentimento de curiosi-

dade em saber sobre o que havia fora daquele lugar angustiante onde 



vivia. Ela decidiu fugir pelos fundos quando seus pais não estivessem em 

casa e voltar antes do sol se pôr. 

Quando finalmente conseguiu sair porta afora, encantou-se com a 

cidade calma, fria e pálida com a qual se deparou. Era realmente linda, 

porém continha certa melancolia. Foi até uma praça e se sentou próxima 

a um garoto que era realmente parecido com sua alucinação favorita: 

Henry. A única diferença entre os dois, além de um deles existir de fato, 

era a cor dos olhos. Os olhos deste garoto eram de um azul cinzento e 

penetravam a alma quando fitados. Ártemis e este garoto — que se 

chamava Daniel — acabaram por se tornar amigos e, inconscientemente, 

criaram uma rotina de se encontrarem todos os dias no fim da tarde. 

Era sexta-feira e estava na hora de vê-lo. Naquele dia, parecia que 

a noite havia chegado mais cedo. Ártemis apenas ignorou o fato e seguiu 

para a praça, onde viu Daniel ajoelhado em frente a uma garota, ofere-

cendo-a um anel. Aquilo atingiu Ártemis como uma facada certeira em 

seu peito. A aflição que sentia por ter sido enganada uniu-se às palavras 

de Henry que incentivavam ela a planejar uma vingança de mesma in-

tensidade. 

No dia seguinte, preparou a mais afiada lâmina de prata que pos-

suía e, quando chegou a hora de encontrá-lo e cumprimentá-lo com um 

singelo abraço, Ártemis perfurou o peito de Daniel com a lâmina, profe-

rindo as seguintes palavras: 

  — Se eu não for a única em tua vida, nenhuma outra garota terá o pra-

zer de ser. 


Ela viu os olhos azuis de Daniel se fecharem lenta e permanente-

mente e sentiu o corpo dele pender para trás. Naquele dia estavam em 

um beco escuro e frio. Sentou-se ao lado do corpo de seu amado e ouviu 

trovoadas. A chuva viria. Permitiu que suas lágrimas melancólicas juntas-

sem-se às gotas d'água que caíam sem cessar. Ela não aguentaria ta-

manha depressão, então decidiu tomar o mesmo fim de Daniel, perfuran-



do a si mesma com a lâmina ainda suja com o sangue de seu amado, 

porém agora fundido com gotas de chuva e lágrimas de sofrimento. Sua 

última visão antes de deitar-se junto a Daniel foi  Henry com expressão 

séria, porém satisfeita, acenando para ela com lágrimas no rosto, as 

quais fizeram com que Ártemis deixasse o mundo sem saber se eram de 

alegria ou tristeza. 



Autora: Jully Ana de Moraes de Oliveira 



Depoimento de Bryan Shmitz  


“Miguel estava lá, morto e castrado. Bem feito! Fiquei aterrorizado, fazer 

isso com minha filha, por qual motivo? Lembro-me de quando éramos peque-

nos, estudávamos na mesma classe e íamos para casa juntos. Mas naquele 

dia nos surpreendemos com aquele homem. Miguel já tinha indícios de homos-

sexualismo, mas não a chegar a tal ponto de gostar do abuso que sofremos. 

Depois daquele dia, nunca mais conversei com ele, estudei para ser detetive 

de polícia, e nunca mais soube dele. Mas não me arrependo do que fiz! Ele fez 

com minha filha o que fizeram comigo, o que fizeram conosco. Ela é uma crian-

ça inocente, ingênua. Por mais que éramos colegas quando garotos, eu não 

pensei duas vezes antes de cometer o ato.  

Era 4 de julho, comemoração da independência de meu país, minha 

mulher tinha ficado com a chave do frigorífico em que trabalhava, um local frio 

e silencioso. Como era feriado, o povo estava fazendo festas e comemorando; 

Ninguém percebeu. Minha filha com suas amigas vizinhas estavam brincando 

na rua e eu estava distraído em casa com minha mulher.  

Na hora do almoço, fui chamar minha filha para comer, até que não a 

encontrei, suas amiguinhas disseram que um homem que se disse tio dela a 

levou. Fiquei desesperado até dobrar a esquina. Nós nos olhamos nos olhos 

um do outro e minha filha correu para casa. Ele e eu começamos a discutir e 

brigar naquele beco, ninguém percebeu nada, estavam distraídos com a festa. 

Até que bati tanto em Miguel que ele desmaiou. Dali, levei-o para o frigorífico, 

onde o castrei com as facas que se encontravam no local e o matei com mi-

nhas próprias mãos. 

Não me arrependo de nada, delegado.”  

      Depoimento de Bryan Shmitz 

-Polícia Local 

      Houston, Texas U.S.A 


Autora: Kassiany Laryssa Deveros 





O sonho realizado 



E lá estávamos nós dois de novo, no shopping para assistir a um filme. 

Seria um dia comum, se não fosse pela escolha do filme: “O melhor amigo da 

noiva”. Só pelo nome o filme, me faz lembrar toda a nossa história.  

Desde os 10 anos somos melhores amigos, eu, ruivo dos olhos verdes, 

com fama de pegador e que nunca sofria por nenhuma menina e ela, loira dos 

olhos azuis, romântica que passava a noite chorando por qualquer briga.  

Hoje com 17 anos, continuo na mesma, um apaixonado que tem medo 

de perder a amizade dela, mesmo que ela não saiba de nada; 

Sophi ficou na fila do cinema para comprar as entradas, enquanto eu fui  

pegar a pipoca. Parece que tudo estava me fazendo lembrar dela, qualquer 

loira que passava já me fazia pensar naquela que era a dona dos meus sonhos 

pela noite. 

O filme começou e eu não conseguia tirar os olhos dela: 

— Está tudo bem, Chris? Ela me perguntava. 

— Sim, eu respondia com a cabeça.  

 A história do filme era linda, e me fazia pensar em todos os namoros que eu 

tive. Nunca fui capaz de fazer nenhuma namorada minha totalmente feliz, e 

temia deixar Sophi mal também. 

Quando o filme acabou, eu não aguentava mais e tive que me declarar, 

mesmo sabendo dos riscos, eu estava disposto a tentar  fazê-la feliz. 

— Sophi, falei quase que sussurando, nesses sete anos de amizade você me 

conquista cada dia mais, era sempre você que estava ao meu lado quando eu 

precisava, e eu te amo muito. Eu não aguento mais ser só seu amigo, não 

aguento mais o ciúmes que sinto de você e não posso e não quero mais ficar 

com outras... Namora comigo!? Eu prometo que vou tentar fazer de você a  

mulher mais feliz desse mundo. 

Ela ficou paralisada sem reação, seus olhos brilhavam como se 

quisessem dizer: “eu te amo, mas não quero acabar com nossa amizade”. 

Eu fui me aproximando, e quando estava prestes a beijá-la, ela disse: 

— Finalmente esse dia chegou, eu te amo desde a primeira vez que te vi! 



 Depois disso ela me levou para sua casa e meu sonho estava prestes a se 

realizar, ser apresentado como seu namorado aos pais da minha eterna melhor 

amiga. 


Autora: Kimberlly Moro Boncewicz



Clair 

As lembranças ainda me assombram, mas Clair logo seria vingada. 

Meus pensamentos são interrompidos por Harris, fazendo um escândalo por-

que não tinham cozinhado o que ele pediu para o almoço, que menino insupor-

tável, eu o odeio e sei que ele sente o mesmo por mim.  

Um tempo depois Mark chega em casa, olhar para ele era uma tortura, 

ele não parece uma pessoa ruim, porém toda vez que olho para ele vem aque-

la imagem em minha mente, o corpo de minha irmã ensanguentado, suas rou-

pas rasgadas. Ele irá pagar por ter tirado de mim a única coisa que realmente 

amava, a única pessoa que realmente importava. Ele irá pagar e será esta noi-

te.  

Às 21 horas, como de costume, Mark foi se deitar. Um tempo depois, 

após checar tudo, fui me banhar e me deitei perto das 23 horas, Mark já estava 

dormindo.  

Quando o relógio bateu meia-noite eu esperei alguns minutos e me le-

vantei, estava tudo escuro e silencioso. A casa era nova, o que era bom pois 

Mark tinha sono leve, e as portas, janelas e escadas não fariam barulho. Tudo 

estava escuro e silencioso. Peguei a roupa e silenciosamente desci até o pri-

meiro andar para me vestir. Depois fui até o porão, peguei o facão que eu havia 

afiado alguns dias antes e fui até o quarto de Harris e encarei seu rosto angeli-

cal por algum tempo. Então me aproximei da cama e com um golpe rápido se-

parei sua cabeça do corpo. O sangue começou a jorrar e com ele escrevi no 

chão CLAIR e coloquei facão abaixo do nome. Agora Clair estava vingada e eu 

também. Mark sofreria como eu sofri quando a perdi, agora eu também lhe tirei 

a coisa mais importante, seu filhinho. E o matei de forma tanto quanto brutal.  

Fui até a cozinha lavei minhas mãos sujas de sangue e parti para um 

lugar onde ninguém me encontraria.  


Autora: Leticia Rodrigues dos Santos



Um amor interrompido 

Acordo mais uma madrugada com aquele pesadelo, que é na verdade uma 

lembrança daquela noite agonizante em que vi meu padrasto torturando e 

matando minha mãe, a coisa mais preciosa que eu possuía. 

As lágrimas começam a rolar por meu rosto, sinto os braços de William 

me abraçar, ele não é apenas mais um da minha lista de homicídios, eu não 

quero matá-lo, eu o amo. 

Ainda me lembro de quando recebi sua ficha me dizendo que ele seria o 

próximo, mas assim que o conheci naquele dia ensolarado, na biblioteca, senti 

que era diferente, não era asqueroso como os outros, ele era fofo, me 

respeitava, era lindo, e não me queria só como objeto, mas assim como um 

amor. 

Assim que senti seu cheiro, sua pele, seus lábios, percebi que não 

conseguiria matá-lo jamais. 

As noites que passávamos juntos naquela pracinha apenas conversando 

ou tomando um sorvete... sem nem precisar de toques para nos 

apaixonarmos... 

Desde a morte de minha mãe, ele havia sido o único em toda a 

Barcelona capaz de me fazer querer de volta aqueles sonhos de criança, o 

único capaz de me fazer feliz. 

Mas eu trabalhava para a maldita “empresa”, se é que posso chamá-la 

assim, que agora quer eu e Willian mortos. 

Willian seca as lágrimas do me rosto. 

— Tudo bem agora Leila? — Concordo com a cabeça. 

Ele não sabe que agora devem estar mandando dezenas de capangas 

para nos matar, não fui capaz de contar-lhe minha verdadeira profissão. 

Escuto meu celular tocar: 



— Leila, eles estão atrás de você e sabem sua localização — meu corpo 

estremece, uma gota de suor frio corre por minha testa. 

Levanto-me, troco minha roupa e digo para Wllian fazer o mesmo; ele 

não entende o porquê, mas digo que lhe explico depois. 

Saí correndo pelas ruas escuras de Barcelona, ao longe posso escutar 

os carros quem breve nos alcançarão mando Willian correr, corremos até 

nosso fôlego acabar, mas não adiantou, eles nos encontram nos encurralam 

em um beco imundo. 

Falo para Willian se esconder no lixo que só ele cabe, beijo seus lábios 

uma última vez, e me preparo para a morte. É a mim que eles querem. 

Desce do carro um dos meus antigos chefes e aponta a arma para mim. 

Fecho os olhos, ouço um barulho, porém nada me atinge, escuto um gemido 

de alguém, olho para baixo e vejo Willian estirado no chão, meu amor está 

morrendo. Ele sorri para mim, seus olhos se reviram e as batidas de seu 

coração param. 

Escuto as sirenes ali perto, o assassino corre para o carro e pisa no 

acelerador, as lágrimas correm pelo meu rosto e me escondo na lata de lixo de 

onde Willian nunca deveria ter saído, a polícia chega e leva seu corpo. 

Vou para casa um dia inteiro na cama chorando sem ter forças para me 

levantar. 

No dia seguinte fico sabendo pela irmã de Willian, que encontrei na rua, 

que seu enterro já havia sido feito. 

Três dias após depois daquele trágico acontecimento vou até onde 

Willian está enterrado, em cima de seu mausoléu há uma árvore, onde um 

corvo grasna, penduro uma corda e ali coloco meu pescoço. 

Fecho os meus olhos e me entrego à escuridão. 


Autora: Luana Rodrigues dos Santos



Todos merecem uma segunda chance 


Quando criança tive uma vida difícil. Meu pai trabalhava muito para 

poder dar algo para nós, mas era pouco. Minha mãe começou a ter depressão, 

faleceu em 22 de maio de 1997. Viver só com meu pai foi difícil pois ele 

começou a beber e quem agora tinha que cuidar da casa era eu, comecei a 

trabalhar com 15 anos, ganhava pouco pois ainda estava estudando, mas na 

verdade não ia muito bem nos estudos, me preocupava mais em sair com 

meus amigos, andar por aí pra ver se esquecia o que já tinha passado e o que 

a vida ainda tinha para mim. 


Foi nesses momentos difíceis que conheci Sofia, uma menina bonita e 

bem de vida. Mas não foi  isso que me encantou, foi o seu jeito, aquele jeito de 

menina moça. Eu era muito tímido, larguei isto quando comecei a perceber que 

ela também olhava para mim e fui falar com ela. E foi aí que as coisas 

começaram a melhorar, a gente saía depois do colégio, dava um jeito de se 

ver, era tudo muito bom, até as coisas em casa pareciam melhores, mas na 

verdade percebi que tinha que dar algo de melhor para ela, minha vidinha de 

um piá que trabalhava, ganhava pouco, sem estudos e com um pai bêbado não 

podia sustentá-la. Foi aí que cometi o meu pior erro: fiz amizades com pessoas 

erradas, que me aconselharam a  roubar. 


  Comecei a roubar senhoras no Centro de Curitiba, roubava bicicletas à 

noite de pessoas que andavam pela canaleta, roubava celulares. E com tudo 

isso que roubava vendia para comprar algo para ela, também para sairmos no 

final de semana. 


 Minhas más influências diziam que eu podia mais, podia sustentar 

minha casa, minha namorada. Fui na onda deles. Foi aí que me apresentaram 

a maconha, diziam que era para eu ficar mais relaxado. Comecei a fumar 

maconha e roubar, meu vício foi aumentando, deixava de sair com Sofia para ir 

fumar com meus amigos e ganhar algo na rua. Levava muito enquadra da 

polícia, odiava, e assim foi passando o tempo. Sofia já não me queria mais, 



estava namorando com um piá que dava valor para ela mais do que eu dei, eu 

estava atolado neste ciclo de roubar e vender para comprar as drogas. Não 

demorou muito para me oferecerem a cocaína e outras drogas. Eu me sentia 

aliviado usando elas mas sem elas eu me sentia em outro mundo, um mundo 

que não queria viver mas eu estava na realidade. Foi se passando mais e mais 

o tempo, fui ficando cada vez mais sozinho, meu pai estava à beira da morte, 

meus amigos me deixaram, via Sofia com outro, não sabia mais o que fazer.  


Foi aí que pensei em tudo o que já tinha feito e resolvi mudar. Fiquei 

longos  meses sem usar droga alguma, mas fui para outro caminho, comecei a 

vendê-las, eu tinha a falsa ilusão que vender era melhor do que usar. Fiz da 

Praça Tiradentes meu ponto de venda, lucrava muito, foram 3 anos deste jeito. 

Já estava nos meus 22 anos com uma casa, com dinheiro, sendo respeitado 

pelos traficantes de todos os bairros, tendo meu ponto estendido, fazia mais 

pessoas trabalharem para mim. Mas faltava algo, uma mulher, não essas que 

eu saía nas baladas e levava para minha casa, mas sim uma amiga, uma 

esposa, nunca me esqueci de Sofia, e fui atrás dela. Descobri que ela fazia 

faculdade e tinha terminado com o namorado, foi aí que me reaproximei dela, 

no começo foi tudo difícil, mas as coisas foram melhorando. Ela foi me 

mudando a cada dia que passava, foi aí que percebi que tudo o que fiz foi em 

vão e errado, a única coisa que valeu a pena foi lutar por Sofia, ela sim me deu 

a segunda chance que mudou minha vida 

Autor: Lucas Fabiano Souza Andrade Cruz 






Giornale 

"Era por volta da meia-noite, eu estava caído e sendo cercado por 

zumbis. Achei que eram meus últimos momentos de vida. Quando vi, eles já 

estavam em cima de mim. De repente, lá longe, vi uma luz se aproximando e 

então desmaiei. 
    Felizmente, acordei em um quarto, não sabia como isto podia ter acontecido, 

achei que estava sonhando, mas não, eu estava vivo de verdade. Então, veio  

um homem, cujo nome era Giovanni, me contar tudo o que tinha acontecido e 

onde eu estava. Contou-me que ele e mais um grupo de padres viviam em uma 

igreja de Roma, pois achavam que ali era um bom lugar para se esconder dos 

zumbis. 
    Depois, descemos e  ele me apresentou o resto do grupo de padres e 

também me mostrou o mini-laboratório no subterrâneo, onde eles faziam 

algumas experiências, com o objetivo de reverter o estado dos zumbis. 
    Quase todas as semanas, saíamos para buscar comida e outras coisas. 

Nossas idas sempre foram um sucesso. 
    Durante a busca não só pela comida, mas também por produtos químicos 

para experiências, tivemos um imprevisto e fomos atacados por zumbis. 

Felizmente ninguém se feriu. 

Já estava anoitecendo quando nós estávamos voltando para a igreja. 

Paolo resolveu não ir com a gente, disse que ia fazer algumas experiências. 

Não falei nada, mas fiquei com certa desconfiança, pois ele nunca nos ajudava 

na busca de suprimentos e nem mesmo conversava comigo. 
    Nossa ida em busca de suprimentos e produtos químicos foi um sucesso, 

mesmo com a nossa fuga quase fracassada; conseguimos comida para mais 

de um mês. 
    Quando finalmente chegamos à igreja, aparentava que estava tudo bem. 

Francesco, que estava do meu lado, deu um grito, chamando Paolo, porém ele 

não deu nenhum sinal de vida. Então descemos para a sala de experiências, 

pois tínhamos adquiridos o que faltava para nossa experiência. Depois de 

iniciados os testes, todos estavam lá, me ajudando, menos Paolo." 




Esta história é um resumo das últimas páginas que encontramos no 

diário de Luigi. Depois de nós, Governo de Roma, limparmos a área e 

entrarmos na Igreja em busca de sobreviventes, descemos em um suposto 

laboratório usado por eles, que por sinal estava trancado e lá encontramos 

alguns corpos, dentre eles o dono do diário, provavelmente atacado por 

zumbis. 

Autor: Luiz Gabriel Moscaleski



O Médico Assassino 

Michael, um menino com uma infância muito perturbada, viu seu pai assassinar sua mãe e 

depois viu seu pai se matar por ter se arrependido de ter cometido o assassinato. 

Quando adolescente, viveu com seu irmão mais velho, Angel, que era viciado em drogas. 

Por ficar devendo dinheiro aos traficantes locais, seu irmão foi assassinado, o que faz o 

protagonista ficar mais perturbado. 

Michael desde pequeno tinha o desejo de se tornar um médico, salvar vidas de pessoas, 

ou seja, ser um “anjo da guarda”. Quando adulto consegue realizar este desejo, torna-se um 

médico renomado e bem conhecido, mas com aquele aterrorizante passado que ao lembrar 

chorava. 

O médico ao ver jovens independentes, que foram apoiados por suas famílias a ter vidas 

felizes, começa a ter delírios e imaginar que ele poderia ter tido uma vida como a desses jovens 

que visitavam sua clínica. Então Michael decide que se ele não pôde ter uma vida assim, mais 

ninguém poderia ter. Começa a planejar como faria para assassinar esses jovens, imagina várias 

maneiras de como fazer este ato horrível.  

O jovem chegava ao consultório e se deparava com um lugar confortável, bem iluminado e 

o médico com sua aparência amigável. Quando as luzes se apagavam, a pessoa ficava com um 

pouco de medo, como qualquer outra quando vai fazer uma cirurgia, mas o médico bem simpático 

dava um sorriso para o paciente para passar segurança e pedia para que ele ficasse calmo pois 

tudo iria dar certo, o jovem confiava no médico e adormecia com os medicamentos. 

Até que tenta um de seus planos: em meio à cirurgia dar medicamentos para fazer o jovem 

adormecer e depois de muitas horas acordar, mas como o objetivo do médico era matar esses 

jovens, ele fazia o seguinte, primeiramente colocava a vítima para dormir, depois, batia muito no 

corpo dela com instrumentos como taco de beisebol, barras de ferro, dentre outros. Assim 

começava a fazer cortes no paciente de modo que ficasse o corpo todo aberto, com bisturis, 

estiletes, facas e perfurava o seu corpo com uma furadeira nos ossos e, ao final de sua “cirurgia”, 

retirava todos os membros da vítima, enterrava cada um deles em um lado da cidade e o tórax 

ele incinerava de modo que ninguém iria achar os corpos das vítimas assassinadas nem 

incriminá-lo de qualquer coisa. 

Michael matou 13 jovens em dois anos. Após os assassinatos, o médico percebeu que 

poderia ser descoberto, então saiu da cidade e desde então ninguém mais soube de seu 

paradeiro. 


Autor: Luiz Henrique Terencio de Freitas 





A boneca de porcelana 

Bem como eu ia dizendo, meu sonho era ter uma boneca de porcelana, o dia 

estava chuvoso e as madeiras da casa balançavam por causa do vento forte. 

Estava eu sentada no chão da cozinha brincando e vendo a mamãe fazer o 

jantar quando papai chega do trabalho todo alegre e diz a mamãe: 

 — Cláudia, Dani se comportou bem hoje? 

 — Mas é claro que se comportou, por quê? 

 Responde mamãe. 

 — Porque olha o que eu trouxe para ela. 

  Nossa naquele momento meus olhos brilharam e parecia que a boneca até 

tinha sorrido para mim, mas achei que fosse coisa da minha cabeça, porque 

tinha acabado realizar o meu sonho, mesmo sem ter condição de me dar a bo-

neca que eu tanto desejava, porque minha mãe estava desempregada e meu 

pai trabalha de coletor e ganha pouco. A boneca foi encontrada no lixo na fren-

te de uma casa muito estranha. 

  Eu mal consegui dizer obrigado a meu pai, e já fui correndo brincar com ela. 

Brincava com aquela boneca todos os dias, sempre quis levá-la para minha es-

cola, mas mamãe nunca deixava, então minhas amigas iam até minha casa 

para brincar comigo. 

  Como era apegada àquela boneca, só largava dela para ir à escola, mas 

quando a aula acabava saía correndo só pensando em chegar logo em casa 

para brincar com ela. 

  Em uma bela tarde ensolarada estava eu sentada debaixo da sombra da ár-

vore lá de casa, brincando com a boneca, estava brincando de trocar a roupa 

dela e quando a virei vi que nas suas costas tinha as iniciais B. W. H, imaginei 

que fossem de sua antiga dona, coloquei o vestido nela novamente e a virei e 

parecia que naquele momento a boneca tinha piscado para mim, pensei que 

fosse coisa da minha imaginação porque onde já se viu uma boneca piscar 



para alguém. Depois disso recolhi meus brinquedos e fui para dentro de casa 

porque logo mamãe ia me chamar para tomar café. 

  Quando já estava noite fui pegar a boneca e reparei que havia algo estranho 

em seus olhos, mas não sabia explicar o que era. Naquela noite antes de dor-

mir mamãe colocou a boneca sentada em uma cadeirinha que ficava de frente 

para minha cama, porque eu estava sentindo uma energia muito estranha na 

boneca e não quis dormir com ela. 

  E foi naquela noite mesmo que as coisas estranhas começaram a acontecer, 

ouvi barulhos na cozinha, coloquei a cabeça embaixo das cobertas e tentei 

dormir novamente. Barulhos de passos bem leves no corredor me atrapalha-

ram o sono novamente, aquele barulho foi cada vez mais se aproximando do 

meu quarto e fui correndo fechar a porta de medo e voltei para debaixo das co-

bertas, quando os passos chegaram à frente de meu quarto parecia que algu-

ma pessoa tinha ficado parada na frente da porta. 

  Alguns minutos depois ouvi barulhos de coisas se quebrando na cozinha e 

meu pai gritou: 

 — Dani, o quê está fazendo? 

 — Nada, papai, não sou eu, por favor, venha aqui, estou com muito 

medo. 

  E ele foi correndo até a cozinha ver se não era um ladrão e mamãe foi até 

meu quarto ver como eu estava. Mas papai ficou muito espantado com o que 

viu que chamou mamãe desesperadamente, pois depois de ver todas as nos-

sas coisas quebradas e jogadas no chão ficou muito triste, mas os dois ficaram 

muito abismados ao ver a boneca sentada dentro do armário de guardar os po-

tes com uma faca do lado e um sorriso maldoso no rosto. Todos nós ficamos 

muito espantados e eu não sabia como agir, então comecei a chorar. Papai re-

solveu tomar alguma providência, colocou a boneca lá fora dentro de uma cai-

xinha de papelão, mamãe me pôs para dormir depois que me acalmei, e os 

dois foram arrumar toda aquela bagunça. 



  Reparei que papai havia saído mais cedo para ir ao trabalho, quando eu voltei 

da escola ele já estava em casa. Achei isso muito estranho... e eles estavam 

cavando um buraco no quintal. Resolvi perguntar o porquê de tudo aquilo, pa-

pai disse que era para colocar a boneca e que era para nossa segurança. Con-

tinuei achando tudo aquilo muito estranho então mamãe me contou tudo: 

 — Seu pai foi até a casa onde encontrou a boneca, uma mulher o aten-

deu, o nome dela é Beth Wilde Huxley. 

  Na hora lembrei-me das iniciais da boneca, e ela continuou me contando. 

 — Seu pai contou tudo para ela e ela disse que a boneca estava com a 

maldição da família Wilde Huxley, uma família muito estranha desde seus an-

tepassados, mas como ela tinha muito medo da maldição passar para ela 

quando completasse 45 anos — que era a tradição — com 44 anos fez um ri-

tual que passou a maldição toda para a boneca, ela aprendeu esse ritual com 

sua avó que também era macumbeira e espírita. A única maneira da boneca 

não fazer mal a ninguém era trancá-la em uma caixa de vidro fechada a sete 

chaves e depois enterrá-la num buraco bem fundo no quintal de nossa casa. 

  Isso foi feito, mas até hoje depois de doze anos que se passaram nunca mais 

cresceu grama onde ela foi colocada, e a noite dá para se ouvir passos no cor-

redor de minha casa. 

— E aí vocês gostaram da história da minha infância? 

 Disse Dani a suas amigas que ouviam sua história desde o começo. 


Autora: Maria Fernanda Pereira 



A obsessão de Caroline 


Caroline, uma garota de 20 anos, com cabelos longos, castanho-claros e 

olhos escuros, mora em uma pequena cidade do interior, ela nunca foi amada 

pelos seus pais, pois eles queriam um filho menino. Ela nunca mostrou se 

importar com isso, mas com o tempo ela começa a desenvolver um problema 

de obsessão. Tudo que ela gosta vira obsessiva, uma obsessão chata que faz 

com que ela fique mais maluca do que já é. Ela tem hiperatividade e isso 

sempre incomodou porque ela não consegue ficar parada por muito tempo.  

Quando ela faz 18 anos resolve sair de casa e ir morar com algumas de 

suas amigas. Um tempo depois ela começa a fazer faculdade e lá conhece um 

garoto chamado Brayan, ele é um garoto magro, alto, com olhos verdes e 

cabelos pretos bem curtos, que ela diz ser o amor de sua vida.  

Esse amor como todos os outros que ela tem se torna obsessivo, ela 

começa a observar tudo que o Brayan faz na faculdade e nas redes sociais. 

Um dia ele resolve pedir Samarine, uma garota da faculdade, muito parecida 

com Caroline, com cabelo comprido, castanho-claro e olhos escuros, em 

namoro e a Caroline fica desesperada com isso. Por várias noites ela se tranca 

no quarto, chora e corta os pulsos e nem fala mais com as suas amigas. Elas 

começam a ficar preocupadas e vão falar com a Caroline: 

— Não chora por isso, ele é só um garoto, e não merece que você chore 

e se machuque por ele. 

— Vocês nunca vão me entender, ele é o amor da minha vida, não 

consigo viver sem ele, eu o amo — essa é sempre a resposta de Caroline. 

E todas as outras tentativas de suas amigas são em vão. Um dia 

Samarine resolve ir tirar satisfações com Caroline, pois ela fica olhando toda 

hora para o Brayan. 

— Ei garota, posso falar com você? — diz Samarine correndo atrás de 

Caroline na saída da aula. 

 — O que você quer? — pergunta a garota já se estressada — Fala 

logo, eu estou atrasada. 

— Eu só queria saber quem você pensa que é pra ficar babando no meu 

namorado? 



  — Ah! O seu namorado né? — fala ela com sarcasmo — Se você não o 

roubasse de mim, ele seria meu namorado agora, mas como você ficava se 

esfregando nele é óbvio que ele ia te pedir em namoro, você o induziu a isso. 

— Olha quem fala, está sempre fazendo as pessoas gostarem de você, 

ou melhor, tentando fazer elas gostarem. 

— Cala essa boca — Caroline grita.  

— Cala você a sua. Se não quer ouvir, não fale o que não deve. — 

Samarine fala e dá um tapa na cara de Caroline — Isso é para você aprender a 

não mexer com o namorado dos outros. 

— Você vai me pagar por isso, sua vaca, pode ter certeza. 

  Caroline nunca mais se esquece disso e por muito tempo tenta se vingar 

de Samarine, por ela ter roubado o Brayan dela e por ter lhe dado um tapa. 

Nenhuma de suas tentativas dá certo. Depois dessa conversa, toda vez que 

Samarine vê Caroline ela fica se agarrando com o Brayan e a Caroline toda vez 

tem que ser segurada pelas suas amigas para não voar na cara de Samarine.  

Quatro meses se passam e Brayan pede Samarine em casamento. 

Caroline acha isso o cúmulo de tudo o que a Samarine já fez para ela, então 

bola um plano. 

Esse plano se realizaria no dia do casamento. Desse dia em diante toda 

vez que a Caroline vê os dois se agarrando ela olha para Samarine e dá um 

sorrisinho, pensando que tudo que é dela está guardado. 

 Dois meses depois é o dia do casamento. Em um começo de noite 

escura, com um vento frio, em uma rua deserta e silenciosa, em uma casa 

pequena dos fundos está Samarine se arrumando para o dia de seu 

casamento, ela está sozinha esperando seu pai ir buscá-la. 

Ela escuta um barulho de carro passando na rua silenciosa e continua 

se arrumando achando que fosse o seu pai. A porta se abre bem lentamente e 

depois se fecha, então entra alguém e a Samarine fala. 

— Que bom que você chegou cedo, pai. 

— Pai? Não sou seu pai. 

— É quem então? — pergunta Samarine já assustada — Não estou 

esperando ninguém. 



— Hoje é o dia que você vai me pagar por tudo que você me fez, 

docinho — diz Caroline rindo. 

— Eu nunca fiz nada pra ninguém.  

Caroline entra no quarto e Samarine grita e ela diz: 

— Não? Imagina só, roubou o meu garoto e hoje vai casar com ele, e 

sem contar o tapa que você me deu e as provocações de ficar se agarrando 

com o Brayan na minha frente, hoje você me paga por tudo. 

Então ela pula em cima da Samarine e enfia uma faca perto do coração 

e ela morre. Caroline a coloca sentada em uma cadeira de costas para a porta 

para que quem entre pense que ela está viva. Ela pega o vestido de noiva de 

Samarine que estava em cima da cama, pois ela ainda não havia o colocado, e 

o veste. Põe o véu na frente do rosto e sai para ir para a igreja, com o carro 

dela.  

Chegando lá ela entra e a cerimônia ocorre normalmente até a hora do 

beijo. Brayan levanta o véu e grita, todos os convidados ficam assustados e a 

Caroline grita. 

— Surpresa! — rindo. 

— Onde está a Samarine? — pergunta o Brayan. 

Então o pai de Samarine entra na igreja e responde. 

— Está morta. Essa maluca deve ter matado ela. 

— Você fez isso? — pergunta Brayan. 

— Claro — diz Caroline rindo. 

— Você é doida, chamem alguém de um hospício, para levá-la — diz 

Brayan chorando. 

— Hahaha! Você acha que eu sou maluca?  

Ele não responde e depois de alguns minutos as pessoas do hospício 

chegam e pegam-na. 

— Eu só fiz isso porque te amo, Brayan — Grita ela. 

— Se você tivesse me falado, isso não teria acontecido, porque eu 

também te amo — diz Brayan chorando. 

Caroline é carregada para fora da igreja pelos enfermeiros do hospício, 

chorando e gritando. 
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O trauma mortal  

 
“Eu, Eliza Everlock, estou no hospital em meu leito de morte, muda e com meu 

filho morto. Escrevo-lhe o que ocorreu na meia-noite de sexta-feira... 
Tudo começou na noite em que meu marido viu seu irmão ser morto, por seu 

melhor amigo. 
O seu irmão estava envolvido com tráfico de drogas. O traficante mandou-o 

entregar  drogas para um homem em um hotel. Decidiram ir os três juntos, 

quando chegaram lá o homem estava drogado com uma arma na mão, quando 

Marco tentou se aproximar para tirar a arma dele, o homem lhe deu um tiro na 

perna. Renan (melhor amigo), quando viu seu amigo caído no chão, ficou em 

choque, viu uma arma do lado da cama, pegou-a, atirou no homem para matar, 

mas o irmão de Marco estava atrás e quando o homem desviou a bala foi 

certeira... Marco estava caído no chão... Só viu o amigo atirando e seu irmão 

morrendo. 
No segundo tiro, com o homem já caído na cama, Renan matou-o. 
Meu marido é traumatizado com isso até hoje. Mas o que isso tem em relação 

com a morte de meu falecido filho? 
Casei com Marco por obrigação, pois ele deu uma boa quantia a meu pai para 

obter minha mão. Meu marido não sabia, mas René, meu filho, não era filho 

dele... Era filho de Renan. Essa paixão era uma coisa já de juventude, 

fazíamos planos para ficar juntos. Mas casar com Marco mudou nosso curso. 
Marco já estava começando a ficar incomodado de olhar todo dia para “seu 

filho” e não aceitar a tal semelhança com Renan, o que lhe trouxe tanto 

sofrimento. Isso o estava incomodando cada vez mais e, toda vez que olhava 

para René brincando, passava pela sua cabeça a cena de seu irmão caído, 

dominado pela morte em sua frente. 
Há umas duas semanas comecei a encontrar Renan no parque, aproveitando 

essa oportunidade para ele ter um tempo maior com nosso filho (ótimo motivo 

para tirar nosso filho de casa e deixá-lo longe de Marco), era muito bom estar 

em um lugar no qual podia estar com as duas pessoas que mais amava, 

porém, sempre me parecia que havia alguém nos observando. Estava certa 

sobre isto, Marco estava me seguindo.  



Descobri isto quando achei uma sala cheia de fotos minhas e de René com 

Renan. Depois que vi estas provas, fiquei um tanto assustada e parei de ir ao 

parque. Mas já era tarde demais... 
Meu marido proibiu Renan de ir a nossa casa. Normalmente mandava as 

criadas entregarem a comida no quarto de René. Estava evitando nosso filho. 

Toda vez que o via parecia que seus olhos iriam saltar das órbitas querendo 

matar o menino. Estava cada vez me deixando mais preocupada. 
Até que um dia cansei. Nosso filho já estava há uns três meses sem fazer 

refeições conosco, decidi chamá-lo para jantar.  Logo após jantarmos às cinco 

horas, por volta das seis, meu marido estava afiando as facas. Mandei meu 

filho ir dormir às 7h30. 
Quando fui colocá-lo na cama, fiquei meio assustada, não só pelo meu marido 

e sim pelo ar que estava na casa, galhos batendo na janela, as paredes 

amarelas, a escuridão da noite e do terreno grande silencioso, tudo isso deixou 

uma sensação para mim cada vez pior. 
Quando o relógio da sala bateu meia-noite, ouvi meu filho tossir... Meu marido 

levantou e foi vê-lo. Cinco minutos depois eu ouvi um grito no corredor, indo 

para nosso estúdio (Marco era músico), corri para ver o que havia ocorrido. 

Meu filho estava amarrado em uma cadeira enquanto meu marido estava com 

uma faca apontada para ele. Corri e me atirei na frente, Marco jogou-me contra 

a parede e quando acordei do desmaio estava com a boca amarrada, as mãos 

e as pernas também... vendo meu filho ser esfaqueado na minha frente até a 

morte dominá-lo por completo sem poder fazer nada, Marco parecia o demônio 

em carne viva, estava cometendo um homicídio com o sorriso no rosto. Depois 

de matar René veio para cima de mim me batendo e gritando: 
— Sua vaca, desgraçada, me traiu, sua vadia. 
Depois de tudo isso que passei, meu estado psicológico estava um tanto 

comprometido, perdi minha voz logo após não poder fazer nada para salvar 

meu filho, pois estava com a boca amarrada.  
Estou dando este depoimento, pois depois que perdi meu filho e o único 

homem que já amei e, como já vou morrer, não tenho o que perder em falar e 

ajudar a pegar o único homem que tirou tudo de mim.  



Também gostaria de dizer que estou feliz porque vou ver meu filho, que foi uma 

das únicas pessoas que me trouxeram felicidade ainda em vida. 

Eliza Everlock  


Autora: Natasha Garcia Iurck 



A vingança 


Hoje eu vou contar uma história sobre uma adorável garota, Jade, 14 

anos, ela era simples, bonita e inteligente, aliás, muito inteligente, eu até 

poderia dizer que ela é igual a qualquer outra, não fosse o fato de ter matado 

sua madrasta, é, é isso mesmo! Bom vou lhe contar detalhadamente o caso. 

Jade sofria de um ciúme fora do normal e de uma tremenda crise de 

ódio, pois quando tinha apenas três anos de idade presenciou a morte de sua 

mãe, tendo uma enorme força psicológica para aguentar ver sua mãe morrer e 

não poder fazer nada. Agora onze anos depois Jade guardou o ódio por anos 

dentro de si e prometeu vingar sua mãe, mesmo sem saber quem foi que 

matou sua mãe. Ela planejava a vingança como um adulto, até mesmo 

arranjou uma forma de matar o assassino, encontrou algo semelhante a 

veneno de rato na garagem e o guardou com todo o cuidado. Após o 

assassinato, seu pai arranjou outra esposa, uma mulher extremamente 

arrogante (que por algum acaso também não gostava de Jade). Com o tempo 

seu pai foi esquecendo-se de sua mãe e esquecendo-se dela também, 

enquanto só tinha olhos para a sua madrasta, ele já não a tratava mais como 

uma filha digna, e assim os ciúmes de Jade só vinham a aumentar, Jade tinha 

tanta raiva da mulher que chegou a acreditar que fosse ela a autora do 

assassinato. Até parecia que a madrasta fazia ciúmes de propósito, ao ficar 

beijando o seu pai toda hora em sua frente. 

Era final de tarde quando Jade ouviu seu pai chamar, ele pede a Jade 

que vá posar na casa de sua avó, ela pergunta o motivo e ele finge não ouvir, 

muda de assunto e não a responde, Jade curiosa insiste em descobrir e espia 

a conversa do pai com a madrasta e acaba descobrindo que a esta noite seu 

pai e ela terão uma noite de prazer em sua casa. Agora furiosa com o 

descobrimento decide enganar seu pai e se esconde em casa, ao invés de ir à 

casa de sua avó. A partir deste momento, leitor, desejo que preste atenção, e 

prometo que eu não modifiquei uma só frase do real acontecimento. Jade já 

não era mais a mesma, não era mais adorável, não era mais bonita, parecia 

até mesmo a morte reencarnada. Ela descobre então que o pai reserva um 



quarto "romântico" para a madrasta, é uma parte mais abaixo da casa que até 

agora era desconhecida por Jade. Então ela pega o veneno que já havia 

reservado, desce as escadas e entra, a pequena sala contém paredes escuras, 

uma jacuzzi, uma cama, uma linda mesa coberta por deliciosas especiarias, 

com rosas que exalavam um extremo aroma de sangue e velas espalhadas por 

toda a parte, era lindo, tão lindo, porém tão mortífero. A menina ouve 

gargalhadas de sua madrasta e o ódio sobe à sua cabeça. As gargalhadas da 

assassina. Foi ela, foi ela sim! Um turbilhão de pensamentos envolve a cabeça 

da pobre garota. 

— É agora que vou vingá-la, mamãe! — sussurra Jade para si mesma 

enquanto se joga debaixo da cama com o frasco do veneno mortífero na mão. 

 O casal entra no quarto prestes a jantar quando a madrasta gananciosa 

deseja se banhar na luxuosa jacuzzi. Eles então se preparam para o banho. 

Por um período de tempo ela não ouve mais nada, apenas enxerga a sombra 

do casal na jacuzzi, neste momento de distração Jade se espicha para fora da 

cama pega o champanhe que estava aberto e o despeja fora, deixando o 

suficiente para que apenas a madrasta tome, juntamente com o veneno 

mortífero. 

— Serviço feito! — sussurra novamente. 

Ela corre, corre e corre muito até avistar a porta de seu próprio quarto, e lá 

Jade se esconde em meio a um baú cheio de cobertas. Um grito, um grito de 

desespero, um grito de morte, um grito de medo, foi o grito, o anúncio do fim da 

sua solidão, o suspiro de alívio, porém o suspiro de remorso. 

— Oh meu Deus o que eu me tornei? — E o pensamento de que seu pai se 

preocuparia apenas com ela não mais com a madrasta. O medo e o remorso. 

A garotinha acorda de manhã cedo e caminha preguiçosamente até a 

cozinha como se nada tivesse acontecido, vozes muitas vozes, homens e 

mulheres, era a polícia que a este momento estava a investigar a situação. 

Jade engole seco, desce as escadas tromba com um policial e de longe 

enxerga o corpo de sua madrasta, o cheiro de sangue, o barulho da água da 

jacuzzi escorrendo, a polícia, o lamento e o choro de agonia de seu pai, o 

roupão escuro manchado pelo sangue que escorria de sua boca, a mesma 



mesa, o mesmo quarto e agora a solidão, por saber que seu pai também não 

seria o mesmo e acabaria deixando-a sozinha novamente. 

Autora: Pietra Alannis Boeira 






Planos sombrios 

 Estava em uma noite tenebrosa, escura e sombria, quando me vieram ideias na 
cabeça de como me vingar de minha namorada que estava traindo minha confiança. 

Parei e comecei a analisar o fato, e assim me coloquei a trabalhar, a procurar um jeito 
de me ressarcir. Então refleti sobre tudo que já aconteceu  com ela: com a Edieth. 
  Refleti sobre os amores passados dela, antes de me encontrar. Aquela menina linda, 
carinhosa teve uma decepção amorosa há muito tempo, e desde então ainda não tinha 
encontrado um novo homem, até me conhecer, e por isso quis recomeçar sua vida. 

Essa decepção foi tal que agora refletiria em minha relação com Edieth, pois o que 
levou naquela época ao fim do namoro dela foi que seu namorado a estava traindo. E agora eu 
sinto que isso também esteja ocorrendo comigo, mas ela é quem estaria me traindo, só pelo 
fato dela pensar que sou louco, bipolar, mas eu não sou nenhum dos dois! Não amo mais ela! 
Ela é linda! 

Pensei nisso em uma madrugada, e quando nasceu o sol procurei saber detalhe por 
detalhe dos amantes dela, quem eram e como ela os encontrava. 

Primeiramente fui seguindo a tal, e dei de encontro com uma casa vermelha, bonita, na 
qual entrou ela e pela porta se foi. Fui atrás e, pela porta aberta que deixou, entrei. 
Aproximando-me do casal, pude perceber o porquê dela me trair, pois o homem a tratava como 
uma deusa, e a casa então, nem se fala, decorada com flores e velas, em tons de vermelho e 
muito cheirosa. 
Isso não seria a justificativa de me trair, mas sim de eu pensar que nunca teria feito alguma 
coisa elegante e significativa a ela. 

Cresci vendo meu pai batendo em minha mãe, como eu aprenderia esses modos de 
tratar uma mulher bem? 

Voltando à traição, fico revoltado em lembrar o que ela me fez fazer, em minha 
pequena vingança, ou coisa parecida, pois o que eu fiz ela merecia, por ter me atraiçoado. 

Logo após verificar o local, fui embora, o que me fez ficar mais perturbado, pois agora 
estava pensando em como me privilegiar desses fatos. 

Ela é muito covarde! Por que não falou em meu rosto que estava me traindo? 
Notei várias decorações daquela casa, então fui para minha moradia e procurei 

algumas coisas parecidas, e as que não tinha, eu comprei. Após preparar isso, fui para o lugar 
onde seria feita a estratégia que planejei durante a madrugada inteira. Este lugar foi por um 
acaso que achei, pois eu o encontrei no meio dessas investigações feitas em busca dos 
amantes de minha namorada. Ao longo desta busca, comecei a olhar para este lugar com outra 
perspectiva, porque antes o que era uma simples caverna futuramente se tornaria um espaço 
para ocorrer uma grande vingança. 

Então fui até esse local, arrumei-o como a casa do amante, com pétalas vermelhas, 
cheirosas, incensos, de modo que ela gostasse. Porém ao mesmo tempo que era um lugar 
meigo, de noite se tornaria um terrível lugar, sendo escuro e espantador. 

Quando se pôs o sol, eu ainda estava na caverna, e então comecei a falar sozinho, de 
como seria boa aquela vingança, porque se ela gritasse ninguém ouviria, pois em minha 



opinião a caverna abafaria os gritos da vítima e, mesmo se desse para ouvir, é um lugar 
afastado da cidade, com muitas árvores em volta. 

E nesta mesma hora mandei uma carta para ela me encontrar, neste lugar, às oito 
horas, com palavras delicadas e emocionantes, as quais nunca escreveram a ela, mas que 
nesse momento seria um detalhe a mais para meu plano. 

Às oito horas ela chegou. Preparei um jantar para nós e, quando ela estava distraída, 
coloquei em prática a parte mais especial e emocionante de meu plano. 

Falei que buscaria um presente para ela! Porém era algo para ela se distrair mais 
ainda… Quando voltei, sem o presente, joguei limpo sobre o que estava acontecendo, e 
comecei com muita raiva falar das traições dela, pois ela pensava que eu não sabia, mas não 
sou tão bobo assim! 

Começamos uma “discussão”, eu falando o meu ponto de vista, e ela  relatando o dela, 
até que me subiu o sangue, e eu tinha que fazer algo. 

Neste momento lembrei-me das cenas de quando eu era pequeno, do meu pai batendo 
em minha mãe, e então, sem mais, nem menos, comecei a agredir a Edieth. 

Ela com muitos gritos, e sem pensar que seus atos chegariam a esse ponto, tenta 
escapar, mas já seria tarde, pois já estava muito ferida, e isso causaria depois de um tempo a 
sua morte!  



Autora: Raissa Mendes



Bernardo 

Venho em forma de carta para contar um pouco da minha vida. Eu sofri e fiz 

muitos sofrerem com meu vício. Bem, meu nome é Bernardo, na minha infância 

sofri muito. Fui rejeitado por meus pais quando ainda era um bebê e então fui 

para um orfanato onde cresci. Neste lugar, eu era alvo de gozação e piadas de 

outras crianças já que era gordo.  

Quando fiz 13 anos fui adotado por uma família que queria um filho mais velho 

e então me escolheram. Eles me amavam e me enchiam de mimos, porém 

quando fiz 16 anos comecei a conviver com amigos que me levaram para um 

caminho de festas e bagunça.  

Com 18 anos comecei a beber e ao mesmo tempo a ficar agressivo. Tirava di-

nheiro de meus pais para comprar bebidas. Eu parei de estudar, nunca pensei 

em fazer uma faculdade nem em trabalhar. Quando não tinha mais o que fazer, 

fui internado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos em 

Blumenau, Santa Catarina. Era uma manhã de inverno quando cheguei. Não 

fiz questão nenhuma de conhecer o bosque que havia lá porque, além de estar 

um dia frio e chuvoso, não queria ficar naquele lugar, era horrível, mas do 

mesmo jeito fui obrigado ficar, era minha única alternativa.  

A primeira semana em que fiquei foi a pior de todas, longe de tudo, inclusive da 

bebida. 

Na terceira semana que estava internado conheci uma pessoa que em pouco 

tempo se tornou a mais importante de minha vida. Seu nome era Alena, ela era 

uma das psicólogas que trabalhavam lá. Ela tinha acabado de voltar de férias. 

Comecei a conversar com ela acabei me apaixonando por ela. Ela era linda, 

tinha o sorriso mais lindo que já vi, tinha a pele branca e os cabelos ruivos, 

seus olhos eram azuis. Alena era umas das médicas mais querida da clínica, 

era doce e amável. Conversávamos  todos os dias no bosque, era o lugar mais 

legal da clínica, pois o inverno já tinha acabado e iniciou a primavera, que dei-

xou tudo florido e colorido, ela dizia que ficar ali em meio às flores me ajudaria 

no processo de reabilitação. 

 Fiquei durante um ano em Blumenau internado nessa clínica, os primei-

ros seis meses foram para a desintoxicação, quando fui acompanhado por mé-



dicos para a retirada do álcool do meu organismo e depois a reabilitação psico-

lógica.  

 Quando saí, continuei a frequentar a clínica, mas já trabalhava e con-

quistava meu próprio dinheiro, assim pude me casar com Alena. 

 Após cinco meses de casados, Alena teve que ir atender o chamado de 

um paciente de 17 anos que sofria com problemas de drogas em uma cidade 

próxima de Blumenau. Em torno de meia-noite recebi uma ligação que mudaria 

completamente minha vida, era um funcionário de IML dizendo que Alena havia 

sofrido um acidente por volta das 10 horas e não tinha sobrevivido. Tudo tinha 

acabado, desabado, não sabia o que fazer, o único amor da minha vida havia 

morrido. Após esse ocorrido, pensei em voltar para a bebida, pois sabia que 

seria a única coisa que me consolava, mas lembrava de Alena me dizendo que 

qualquer coisa que acontecesse em nossa vida era para nunca voltar a esse 

vício, até parecia que ela sabia que ia morrer.  

 Hoje, continuo frequentando a clínica, trabalho, ajudo pessoas que pas-

sam pela mesma situação por que eu passei, adotei uma menina de 12 anos, e 

lembro todos os dias do apoio de minha amada.  
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  Um mês depois 

 Ainda não acredito que meu melhor amigo faleceu, apesar de eu já ter 

um certo pressentimento antes. Para qualquer pessoa o motivo da morte de 

Rafael não teve mistério: foi um acidente. Eu também tinha essa ideia até ler a 

carta que ele me deu antes de ir para a praça: 

“Hoje faz exatamente um mês que Sofia morreu e não sei se algum dia irei me 

conformar com o fato de termos sofrido o acidente juntos e eu ter saído apenas 

com alguns arranhões. 

 Algo me dizia que não era para irmos à praça naquela noite, mas você e 

eu sabemos que Sofia era muito teimosa. 

 Estava chovendo demais e tinha alguns adolescentes apostando corrida 

de motos, só não sei o que estavam fazendo lá pois já era quase meia-noite e 

nós nunca os tínhamos visto antes, e foi na virada da noite que ela se foi. 

 A partir desse dia não tive mais pesadelos, até ontem. 

 Sim, 'sonhei' com Sofia. Como sempre, o pesadelo começou com um 

sonho, mas esse foi diferente dos outros que eu costumava ter, o único diferen-

te. 

 Acordei à meia-noite, ofegante. Estava chovendo como na noite do aci-

dente e senti uma vontade enorme de ir à praça. Se eu contasse isso para 

qualquer outro, acharia loucura, mas você me conhece melhor que todos e, 

mesmo que me ache louco, sabe que eu nunca mentiria em hipótese alguma. 

 No pesadelo Sofia me chamou, disse-me para ir até a praça para con-

versarmos. Pode até ser lucidez, mas para mim algo dela ainda está vivo. E 

essa noite eu consegui me conter, mas hoje à meia-noite vou até o local que 

nos encontrávamos todos os dias. Por um lado vai ser até bom aparecer por lá, 

depois da morte de Sofia nunca mais coloquei os pés naquele lugar, ou seja, 

faz exatamente um mês que não vou à praça. 

 Vou lá para ver Sofia, sei que vou encontrá-la. Ela disse que nunca me 

deixaria, e cumpriu isso. Meu amor apareceu no meu sonho, me chamou e eu 

prometi amá-la por toda a minha vida.” 

 E foi nesse dia que Rafael se acidentou. Na mesma hora e no mesmo 

lugar que Sofia. 
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Um amor incondicional 


— Mitzie, vou começar com as perguntas, ok? O jornalista me disse. 
— Tudo bem. Eu respondi. 
— Como você conheceu Augustus pessoalmente?  
— Bom... O crachá pendurado em meu peito avisava que eu tinha acesso aos 
bastidores. Uma das poucas sortudas, devo dizer. Não sei o que qualquer uma 
não daria para arrancá-lo do meu pescoço na primeira oportunidade. Porém eu 
estava sozinha naquela sala quando chamaram meu nome. 
Eu entrei, e lá estava ele, me esperando. Ele era muito mais do que eu 
imaginei. 

Assim de perto, seus olhos eram tão brilhantes quanto mil céus 
estrelados, e seus cabelos loiros cintilavam com a luz. Ele sorriu pra mim, e eu 
juro que, por um segundo, meu coração parou de bater. 
Ele estava tão perto. Nenhum de nós soube o que dizer de início, mas com um 
pouco de tempo, a conversa fluiu com facilidade e não parou tão cedo. 

Meu tempo tinha acabado, mas o assunto não.  Então me convidou para 
acompanhá-lo e eu não pude dizer não.   
Com o tempo fomos nos conhecendo melhor e acabamos namorando. Lógico 
que muitas fãs odiaram e muitas gostaram por eu ser uma fã. 

No primeiro encontro ele usou uma camisa xadrez folgada e eu fui de 
vestido e salto. Claramente tínhamos ideias diferentes do que iríamos fazer. 
Para a minha surpresa, ele me levou para o parque. Estendeu a toalha sobre a 
grama, e nós olhamos as estrelas. Comemos os sanduíches da cesta, e eu 
chutei meus saltos para o lado e dançamos sozinhos no escuro, me lembro de 
me sentir maravilhosa. Uma sensação que durou pra sempre. 

Não ligava mais para o fato de que eu tinha algo que ninguém mais 
poderia ter. Ele não era mais apenas um ídolo, mas sim uma pessoa e um ser 
humano qualquer, que tem sentimentos, e naquele momento eu percebi que eu 
não o amava como um ídolo ainda, mas eu o amava incondicionalmente. 
 Esse foi o primeiro de muitos encontros, e depois de um tempo, que não 
pareceu passar rápido o suficiente, ele se ajoelhou na minha frente, a caixinha 
aberta, o anel brilhando: Augustus me pediu em casamento. 
Pensei que aquilo tudo duraria para sempre. Quando eu disse sim, pensei que 
nada poderia nos separar. Mas, claramente, estava errada. 



 — Por que você estava errada, Mitzie? O Jornalista me perguntou. 

Então eu lhe disse: 

— Os nossos filhos vieram. Primeiro Miguel e depois Alice. Nós Fomos felizes 
por muito tempo e eu tinha tudo que poderia desejar: meus filhos, meu marido 
e a família com a qual tanto sonhei. O problema foi que Augustus começou a 
usar drogas e remédios, principalmente a cocaína, para que ele pudesse ficar 
acordado e ter energia para aguentar tantos shows. 

 Eu e Augustus estávamos brigando muito por conta disso e em uma das 
discussões ele me disse:  

— Eu sei que estou errado em usar todas essas drogas e remédios, mas tenho 
que fazer meus shows, eu tenho que seguir meu sonho. Eu também sei que 
isso não faz bem, mas o que eu posso fazer? Você prefere que eu pare de 
cantar, pare de seguir meu sonho ou pare com os remédios e drogas e também 
com a minha carreira? 


— Não quero que você pare com seus shows e nem quero que você desista do 
seu sonho, mas eu quero que você esteja bem e menos cansado, isso tudo 
prejudica sua saúde e eu não quero isso pra você, nós temos Alice e Miguel 
para cuidar, eles sentem sua falta, eles querem você por perto. 


— Eu sei, meu amor, mas tenho que fazer isso. 


 Naquele momento parecia que meu mundo ia acabar, enchi-me de 
lágrimas e ele disse que me amava me deu um beijo e foi ao rumo de seu 
show. 

  O tempo foi se passando, as coisas iam se acertando mas Augustus 
não tinha parado com as drogas e os remédios, mas resolvi esquecer tudo 
aquilo que estava se passando com Augustus e comecei viver o presente. 


 No dia do meu aniversário de 25 anos Augustus me fez uma festa-
surpresa em nossa casa, com nossos filhos e parentes, aquilo parecia ser o 
melhor dia de minha vida. Quando abri a porta do nosso apartamento depois 
de voltar de um dia de compras no shopping que Augustus tinha me dado de 
presente de aniversário, todos começaram a cantar parabéns. Aquilo tudo foi 
maravilhoso. 

 Depois de receber todos os convidados e receber os presentes de 
alguns deles, minha filha veio correndo em minha direção gritando: 

— Mamãe, Mamãe! 



— O que foi minha filha, o que está acontecendo? 

— O papai está passando mal lá no quarto. 

Eu saí em desespero para o quarto. Ele estava deitando na cama, sem quase 
poder falar nada. Então perguntei: 

— Augustus, está tudo bem? Fale comigo, Augustus. 

 Ele resmungava sem sequer falar uma palavra. Comecei a entrar em 
desespero, minha mãe tinha percebido o que estava acontecendo e foi para o 
quarto deixando as crianças com minha irmã, pedi para ela ligar para uma 
ambulância para poder levar Augustus para um hospital, e em seguida ligar 
para o assessor dele para cancelar o show do dia seguinte. 

Quando eu fecho a porta do quarto, tropeço em caixas de remédio e em 
cocaína no chão, assim eu já descubro o motivo daquilo tudo, ele tinha um 
show particular em uma festa na madrugada. Então sentei na cama, coloquei 
sua cabeça em cima de minha perna e tentava me comunicar com ele. 
— Meu amor... Fala comigo, eu estou com você, eu estou aqui do seu lado. 

 Ele com a voz fraca me respondeu: 

— Eu não deveria ter feito isso, Mitzie, eu não te escutei quando você me 
avisou, agora estou aqui, nesse estado. 

— Meu amor, eu te amo muito e você sabe disso, e tudo vai ficar bem. 

 Ele não me respondeu, e acabou desmaiando, mas foi em questão de 
segundos que acordou me dizendo: 

— Eu te amo muito, Mitzie, tudo isso que vivemos... foram os melhores anos de 
minha vida, mas agora percebo que tudo isso está acabando. Você, Alice e 
Miguel são minha vida, eu amo muito vocês.  

Eu estava em lágrimas naquele momento e só sabia falar que tudo iria ficar 
bem, que logo aquilo ia acabar. 

 Eu sem poder respondê-lo. Ele me disse: 

— Mitzie, eu te amo e amo muitos nossos filhos, mas minha hora está 
chegando, quero que você continue sendo essa mulher que você sempre foi e 
que continue sendo aquela menina de quando nos conhecemos. 

— Não, Augustus, nós ainda vamos ser felizes nessa vida, você vai ficar bem e 
vai continuar sendo esse pai, esse homem e esse garoto que você sempre foi.  
Tudo vai ficar bem, meu amor.  

 Naquele momento todos os convidados tinham ido embora, tinha pedido 
a minha mãe que os dispensassem porque Augustus não estava bem, e pedi 
que agradecesse a presença deles e que logo teriam notícias. 

 Só estávamos eu e ele no quarto, minha mãe estava com as crianças na 
sala esperando a ambulância chegar, e tentando distrair Alice e Miguel. 



 Eu chorava em prantos, conversando com Augustus, ele não parava de 
me dizer que me amava e que amava as crianças, ele pedia que eu dissesse 
aos seus fãs que ele amava muito eles e que nunca iria esquecer-se deles. 

— Mitzie, eu te amo muito, cuide bem das crianças e você vai estar sempre 
comigo dentro do meu coração. 

 Foi quando ele pegou minha mão e colou no seu peito e sua cabeça 
caiu para o lado e seus olhos se fecharam. 

 Naquele momento senti uma dor no coração, meu mundo tinha acabado, 
percebi que a hora dele tinha chegado, ele tinha partido. 

 Minha mãe abriu a porta do quarto com os médicos e me viu chorando 
disparadamente. Meus filhos, com tudo aquilo acontecendo, vieram correndo 
em minha direção e me perguntaram: 

— Mamãe, o que houve com o papai? 

 Sem eu ter o que responder, minha irmã tirou as crianças do quarto e foi 
tentar explicar o que estava acontecendo de uma maneira que elas 
entendessem. 

 Minha mãe me abraçou forte e disse que ele estaria em um lugar bom e 
que estaria cuidando de mim e de meus filhos de lá. 

E então eu olhei para ele e disse: 

— Embora você esteja só em minha memória agora, eu sempre te amarei, meu 
marido, ou melhor, meu ídolo.  

 A partir daí tudo se passa como um borrão. Sem ele, a minha vida é 
praticamente nada. Lembro-me da dor, a culpa era minha. Eu o deixei fazer 
aquelas coisas, as drogas e tudo mais. A culpa era minha. Eu poderia ter 
impedido tudo isso. Eu o havia perdido para sempre. 
As crianças depois de um tempo choravam e pediam pelo pai e eu chorava 
junto lembrando-me de tudo que vivi com ele. 
 Eu vi que no rosto do jornalista escorria uma pequena lágrima e eu lhe 
disse: 
— Você se emocionou com a minha história? Perguntei-lhe. 
— Sim, como não se emocionar, o amor de vocês era um exemplo para muitos 
casais. 
— Você não foi a primeira pessoa a se emocionar e cada vez que alguém se 
emociona eu me emociono também, eu acabo me lembrando dos detalhes 
mais banais de nossas vidas. 



— Mas muito obrigado pela sua entrevista, Mitzie, e obrigado por me receber 
em sua casa e falar de sua história para nós. 
 Eu agradeci o jornalista, ele foi embora e então resolvi pegar uma foto 
de Augustus e olhar para aqueles olhos, aquele sorriso que ele tinha e dizer: 
— Muito obrigada, Augustus, eu te amo. E uma lágrima escorreu em meu rosto. 
Autora: Suelyn Karla Kuligowski 
  
  



















O assassino da rua 

 Morávamos eu e meu melhor amigo em uma casa velha, com as pare-

des pretas e o chão que rangia. Nós havíamos comprado aquela casa enquan-

to estudávamos na faculdade. 

 Sempre achei que Henrique fosse um homem bom, são, educado, mas 

nada disso era verdade. 

  Henrique havia feito faculdade de Direito, porém não conseguia nenhum 

trabalho. Eu, por outro lado, trabalhava em um hospital pediátrico no centro de 

Curitiba. 

 Em um final de tarde cinzento, típico da cidade, quando estava voltando 

de uma viagem de trabalho, avistei do outro lado da rua Henrique aparando a 

grama do jardim. Não achei nada demais, pois não vi mal nenhum em desco-

brir que meu melhor amigo estava preocupado com a aparência do lugar onde 

mora. Pensei até que ele estava esperando uma velha amiga de faculdade, 

porque ele só arrumava a casa e o jardim quando iria levar alguém para jantar 

conosco. 

 Então quando parei na calçada da frente de nossa casa lhe dei oi e en-

trei para fazer o jantar. 

 Reparei também que, logo quando entrei, avistei a sala impecável, com 

móveis novos, bonitos, que de certa forma combinavam com a casa, pois eram 

móveis rústicos. Fui para o meu quarto e me impressionei em vê-lo limpo. Se-

gui em direção ao seu quarto, havia comprado uma cama nova e uma cortina 

preta, que se misturava entre as paredes. No banheiro, ele havia trocado todas 

as lajotas, deixando-o com um ar agradável. Na cozinha, a geladeira e os ar-

mários estavam cheios. 

 Achei muito estranho, pois, se ele não trabalhava, como poderia ter 

comprado tudo aquilo? 

 Decidi ir ao seu encontro e perguntar como havia comprado todas aque-

las coisas. Antes que eu conseguisse chegar à porta, percebi que havia uma 



espada pendurada na parede da sala. Pensei que fosse parte da nova decora-

ção. 

 Quando saí, deparei-me com ele a me encarar. 

 Assustei-me, mas não hesitei em perguntar: 

— Como você comprou aquelas coisas? Com que dinheiro? 

 E Henrique, da forma mais fria possível entre os seres humanos, me 

respondeu: 

— Dos estágios que fiz na época da faculdade, estava guardando para o mo-

mento certo. E esse momento chegou. 

 Achei estranho, mas não discuti, preferi ignorar. 

 Entrei e comecei a fazer o jantar, quando de repente escutei uma crian-

ça chorando. Saí correndo e vi que uma garotinha havia acabado de cair em 

frente a nossa casa. Observei Henrique ajudando-a, socorrendo-a, posso até 

dizer que de um modo carinhoso, como um pai preocupado com sua filha. 

 Ele a trouxe para dentro de casa, mais especificamente para nossa sala 

e fez os curativos necessários. 

 Não quis interromper o momento, eu me senti tocada, não sei por que, 

mas aquela cena havia provocado algo em mim. Nesse momento, me escondi 

para observá-lo e uma tempestade começou a cair, com raios e trovões. 

 Mas, quando eu e a garotinha menos esperávamos, Henrique se virou 

bruscamente para a parede, pegou a espada que estava pendurada lá, tirou-a 

da capa e enfiou no coração da pobre garotinha, que acabou morrendo ali na 

mesma hora. 

 Assustei-me com o acontecimento trágico e finalmente descobri quem 

realmente era meu melhor amigo, ou pior, meu ex–melhor amigo. 

 Foi por causa deste acontecimento triste que descobri quem Henrique 

havia se tornado. E pude perceber que estava correndo perigo ao seu lado, por 

mais que o amasse.  



Autora: Tassiana Hreczka Moulepes 






Aqui se faz aqui se paga 


 Há algumas coisas que talvez todos devessem saber para quem sabe 

assim não cometerem o mesmo erro. Era de noite num bar quando eles se 

conheceram, ele olhou firmemente nos olhos dela e ficou encantado com a do-

çura que eles transmitiam, logo começou a desejá-la em seus braços e assim 

fez, conquistou a jovem do doce olhar e se casou com ela. 

 Por não estar dentro dos padrões, ela se culpava demais e por esse mo-

tivo comia todo o tipo de guloseimas que encontrava em sua frente. Dessa ma-

neira ela achava que conseguiria amenizar as situações por que passava em 

seu casamento, no entanto ela só estava maltratando a si mesma e agravando 

sua doença — cardiopatia isquêmica. 

 Por sua esposa não a ser a mulher mais sexy do mundo, ele começou a 

perder o interesse por ela e assim começou a traí-la com mulheres que ele en-

contrava nos bares, inclusive no que eles se conheceram. 

 Ela realmente o amava por isso não queria cogitar a possibilidade de 

deixar o homem que trazia tristeza, mas também felicidade para seus dias e 

por mais canalha que ele fosse ela ainda tinha esperanças de que ele mudaria. 

Conforme o tempo passava ela ia engordando e ele a ia deixando a cada dia 

mais de lado. 

 Ela já não sentia mais vontade de sair de casa e ao contrário disso não 

ousava botar os pés para fora dela. Todos que os conheciam sentiam raiva ou 

até mesmo indignação por toda aquela situação, parecia que ele nunca iria pa-

gar por todas as vezes que a tinha feito sofrer. Aquele jogo sujo enojava qual-

quer um e todos os dias ambos pareciam meros desconhecidos dentro da pró-

pria casa. 

 Conforme o galo cantava e os dias passavam ela ia piorando e em um 

último suspiro ela o olhou pela última vez com seu doce olhar e fechou seus 

olhos para sempre. 

 Ele passou a noite pensando em todas as vezes que a tinha traído então 

a manhã parecia nunca chegar, no entanto quando esta chega ele está pronto 

para chamar alguém para que tomasse as devidas providências e quando se 



apressa para pegar seu carro num andar ligeiro e descuidado ele é atropelado 

e morre. 

 Estirado no chão estava ele com todos os seus erros e aquilo que todos 

achavam que não iria ter consequências. Está morto, estampado para todos 

verem que aqui se faz aqui se paga. 


Autora: Thalyta Maria Ramos Pereira 



Em busca de vingança 

 Já anoiteceu e meus pais estão jogados ali no sofá da sala. Esta foi a 

última gota! Não aguento mais suas traições e sacanagens. 

 Deles tinha medo, pelas atrocidades que cometiam comigo, e respeito, 

pois foram eles que me trouxeram ao mundo e agora, enfim consigo perder 

esse medo e me sinto forte como nunca. 

 A vingança é o que busco, por todas as noites chorar ao lembrar que 

desde meus 6 anos de idade sou abusado sexualmente pela drogada que me 

gerou, pelas cenas de traição em que observava vários homens saindo e 

entrando em minha casa, e pelo meu pai, um bêbado, que me obrigava a 

presenciar ele traindo minha mãe. 

 Agora, jogados ali, começam a discutir e não consigo fazer com que se 

calem para tentar efetuar meu plano de assassiná-los com o facão que 

encontrei ontem jogado na floresta atrás de casa. Deixei-o escondido num 

canto da cozinha para que eles não achassem. 

 Enquanto eles discutem na sala, suja, com um mal cheiro de animais 

mortos, toda empoeirada e toda mofada, vim para a cozinha revirar tudo para 

chamá-los para a morte. Eles estão caminhando tortos, pelo uso de drogas e 

da bebida, quase caindo. 

 Ao verem o facão em minha posse, olhando para eles com frieza, 

começam a tentar correr, tropeçando por tudo até chegarem à porta dos 

fundos, onde vão para a floresta. 

 Ouço uivos e a neblina está muito densa nesta madrugada e agora são 

4 horas da manhã, todos da cidade estão dormindo após este longo dia de 

festas. Os traidores estão tentando correr de mim, mas acabaram de cair em 

armadilhas montadas por caçadores da região. Seus pés estão sangrando e eu 

ando na direção deles. Com vozes falhas tentam pedir socorro, mas tudo é em 

vão. 



 Enfim vencidos pelo cansaço rastejam aos meus pés pedindo perdão 

por tudo o que fizeram, digo-lhes que é impossível perdoar e amarro seus 

punhos com cordas jogadas que encontrei no caminho. 

 Primeiro corto seus dedos por todas as vezes que me maltrataram e 

abusaram de minha inocência enquanto era criança, após isso, arranco seus 

olhos por todas as coisas que me fizeram ver e por todas as lágrimas que 

derramei por eles. E para acabar logo com isso rasgo os seios de minha mãe e 

corto o órgão sexual de meu pai para que sofram pelas traições que fizeram 

um com o outro. Termino com tudo dando várias facadas em seus corpos.  

 Vê-los mortos me traz um grande sentimento de liberdade, um enorme 

sorriso sai de meu rosto pela alegria de ver que os fantasmas que 

assombraram minha vida toda não existem mais. 


Autora: Vanessa de Oliveira Nunes da Silva
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Espíritos malignos 


 Sou Jonh Gragory e agora estou sendo levado a algum lugar, não sei aonde 
nem porque, mas sei que mentiram sobre mim dizendo que eu era louco. Eu não 
sou louco. Fiz o que fiz em defesa pessoal. E o que fiz? Tudo começou quando 
que por acidente, matei três colegas de trabalho (acidente de carro), e eles, por 
terem raiva de mim, começaram a  assombrar  meus sonhos. Esses  colegas 
eram: Cary (lembra “scary” em inglês), Bill (que lembra “kill” em inglês) e o Punk 
(que lembra “drunk” em inglês). Lembro-me de todas as noites em que eles me 
visitaram. Lá onde moro, não há vizinhança pois agora eu vivia em uma casa 
abandonada, num terreno baldio com dono. Esta casa era velha, quebrada e sem 
luz, apenas com um poço de água nos fundos. Eu dormia em um velho colchão 
mofado, mas não me importava, contanto que Cary, Bill e Punk não aparecessem. 
Quando apareciam, diziam que me odiavam, até que começaram a me torturar 
com pesadelos horríveis, depois começaram a me ameaçar: 

— Por nos ter tirado a vida, queremos a vida de sua mãe. Mate-a e traga-a 
aqui. Caso não faça isso, verá o que lhe faremos de noite. 

 Fiquei louco da vida, pensando “Mato minha mãe?”, como poderia matar 
quem me cuidou e sustentou com tanto amor? Resolvi não matá-la, mas de noite, 
os espíritos voltaram e não me deixaram dormir de novo, me ameaçando outra 
vez. 

 Logo depois do almoço, com o coração pesado, fui para casa de minha 
mãe, buscá-la para levá-la para a minha casa. Temendo outra visita dos espíritos, 
matei minha mãe no porão, à meia-noite (meia noite porque era para poder provar 
para os espíritos que a estava matando) e a enterrei lá mesmo. Quando os espíri-
tos voltaram, mandaram-me torturar meu melhor amigo, pois quando eu bebia ba-
tia em meus colegas de trabalho, tornando-os menos amigáveis, e por isso eu de-
via amordaçar e torturar meu melhor amigo e, para que ele não visse nada, eu de-
veria costurar os olhos dele.  

 Sem uma palavra de queixa, obedeci às ordens dos espíritos. E nesta se-
mana ainda matei minha prima, meu irmão e um tio meu. 

 Houve uma época em que tentei me matar, cortar os pulsos ou me enforcar, 
mas não conseguia, o simples fato de eu me machucar já me fazia desistir. Então 
comecei a beber, isso me fazia esquecer tudo. Outro dia saí para comprar bebida, 
mas quando voltei, havia vários policiais e o dono do terreno onde eu morava. 



Logo fui preso e estou aqui agora, sabendo que ninguém  sentiria minha falta. Nin-

guém!     ☺    



Autor: Vinicius de Oliveira Gonçalves
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Filho querido 

Bom aqui estou neste lugar frio e escuro por causa da minha vingança 

besta. Um cara novo, porém infeliz pelas besteiras que fiz. 

Querida Melina ou mãe, te deixo essa carta para que nunca se esqueça 

de mim. Sei lá, é meio estranho falar isso já que você me abandonou, mas en-

fim escrevo essa carta para que saiba o que eu senti todo esse tempo... 

Eu cresci já te odiando por ter me abandonado, com o pensamento fixa-

do em matar mulheres que abortavam ou rejeitaram os filhos. Minha infância foi 

sem amigos, ninguém falava comigo, eu também não me importava muito, gos-

tava de ficar sozinho. 

Quando estava com mais ou menos 17, 18 anos conheci as drogas e 

comecei a matar as mães. Minha cidade era pouco movimentada na época, o 

único hospital da cidade apenas poucas pessoas frequentavam, geralmente 

grávidas ou pessoas que estavam à beira da morte, era o lugar perfeito para 

matar minhas vítimas, pelo menos era o que eu achava. 

 Lembro-me da minha primeira vítima, Elly Judy W. Hanbach, minha vizi-

nha, ou melhor, minha ex-vizinha. Era muito bonita, tinha olhos azuis, cabelo 

castanho-claro, a cor da sua pele era adequada para suas características físi-

cas, mais ou menos 1,70 de altura, com um corpo bem estruturado, resumindo, 

tinha uma beleza admirável, mas queria abortar o filho porque o namorado a 

tinha deixado e era muito nova para cuidar de uma criança sozinha.  

Cara, na boa, por que ela não pensou antes de fazer a cagada? Por que 

matar uma criança por irresponsabilidade? E desde quando 21 anos é nova de 

mais? Tá, na verdade é muito nova para ser mãe, mas também não é tanto 

para chegar ao ponto de acabar com uma vida. Enfim era nisso que eu pensa-

va. 

O ruim de hospitais é que eles são muito iluminados e difíceis de se es-

conder, porém aquele era diferente, tinha seu lado sombrio, as luzes viviam 

apagando e acendendo; ouviam-se alguns gemidos e gritos em quartos que 

estavam vazios, algumas pessoas que entraram em óbito naquele lugar acor-



davam misteriosamente com umas manias estranhas, pessoas que iam para 

visita acabavam não voltando mais e alguns boatos diziam que ele foi construí-

do em cima de um antigo cemitério, mas não estou escrevendo essa carta para 

descrever o hospital da cidade, então continuando... 

...Era muito fácil subornar a segurança, entrava falando que iria visitar 

minha vítima e para ela dizia que era enfermeiro. Como estudava a pessoa, era 

fácil saber em que andar estava, o corredor e o número do quarto. Elly estava 

no penúltimo andar, no quarto 201. Dei uma anestesia e a sufoquei com uma 

luva cirúrgica. Para sair do quarto pinguei umas três gotas de colírio em cada 

olho e saí gritando “Seus irresponsáveis!” “Como vocês podem fazer isso?” 

“Ela está morta!”.  Acabei  saindo ileso e muito satisfeito. 

Depois de anos fazendo isso usando máscaras de silicone e mudando 

alguns fatos para que não suspeitassem, fui acusado de 50 assassinatos. Du-

rante esses cinco meses que fiquei aqui percebi que viver aqui dentro é mais 

fácil do que ficar lá fora, ganhamos água apesar de ser gelada, comida e lugar 

para dormir sem precisar pagar. Podiam falar o que quisessem, não me arre-

pendia dos meus atos até você aparecer. 

Quando você chegou naquele presídio e disse que me abandonou por-

que a sua família, amigos e vizinhos iriam te criticar, porque eu nasceria com 

toxoplasmose, mas não passava de um erro médico e só ficou sabendo que eu 

era perfeito quando tinha cinco anos, porém já tinha sido adotado e estava feliz 

com a minha nova família, mas  você mantinha contato com meus pais adoti-

vos, por isso sabia que estava preso,  a aqueles pedidos de desculpas, sua vi-

sita me abalou, me fez rever meus conceitos. 

Mãe, te perdoo por ter me abandonado e entendo seu pensamento, dei-

xo bem claro que foi pelas minhas atitudes que estou perto de me enforcar e 

não pelas suas. 

Por favor, quero ser cremado e jogado no mar para que ninguém veja os 

ossos do menino que envergonhou a família Hanstown. Obrigado por me visi-

tar, sei que não vamos nos encontrar, pois  a senhora não matou mais de  50 



pessoas e não cometerá suicídio (me prometa). Quero que tenha uma vida e 

uma pós-vida melhor que a minha. 


      Beijos e abraços 



   De seu filho querido 

      Jhonatan H. Scott 

Autora: Winny Matozo Fontoura



Uma história de amor que não deu certo 


Tudo começou quando Sophia era pequena. Pela primeira vez aos sete 

anos viu seu pai agredindo sua mãe, porém aquela não foi a primeira nem a 

ultima vez. Foram ficando cada vez mais frequente as agressões. Conforme foi 

crescendo, ela ficou com muito trauma. 

O tempo se passou e quando completou 20 anos realizou seu sonho 

que era fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Ela foi para os EUA e lá 

conheceu um homem chamado Bob, eles se conheceram num bar. Os dois 

ficaram mais amigos e começaram a namorar. Tudo estava muito lindo, muito 

bom. 

Mas depois de quatro meses de namoro aconteceu a primeira briga do 

casal. As brigas foram ficando cada vez mais frequentes, até que numa 

discussão mais séria Sophia foi agredida fisicamente pelo seu namorado e 

desse dia em diante era agredida diariamente . 

Ela não aguentava mais apanhar de seu namorado, e pelo seu trauma 

ela decidiu matar Bob de uma forma rápida e sem dor. Então depois de 

algumas semanas ela chamou Bob para ir a um parque, o parque mais vazio, 

escuro e isolando da cidade, o dia estava nublado e chuvoso. 

Sophia ficou aguardando Bob no local, depois de alguns minutos ele 

chegou. Logo quando ela o avistou, sacou uma arma e disparou cinco tiros 

contra Bob, em sua cabeça e peito. Ela saiu como se não tivesse acontecido 

nada. 

Depois de ter deixado o local do crime, Sophia foi para a delegacia e 

confessou o crime e ficou presa por seis anos. 


Autora: Yasmin Cristina Otto dos Santos
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