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Rejeitado por elas: 
 
 Era uma manhã de segunda-feira e Taylor estava começando sua 
faculdade de Matemática na Stanford University, na cidade de Stanford, 
Califórnia. No primeiro dia, Taylor fica de olho em duas alunas que estão em sua 
turma de Aritmética, em Tifane e em Paola. No final da aula Taylor vai para o 
treino de futebol americano e quando acaba ele vê Tifane na arquibancada, eles 
conversam um pouco e quando ela está indo embora Taylor pede para ficar com 
ela, mas ela diz não, ele fica nervoso, pois Taylor sempre levava foras e estava 
cansado disso, ele a pega, a coloca em seu carro e a leva para antiga casa de seus 
avós que ficava a 40 km da faculdade, onde seria um lugar silencioso, pouco 
povoado, escuro e abandonado, ele a leva para o porão da casa e a estupra, depois 
disso ele a mata e enterra o corpo no meio da floresta onde está situada a casa. 

No dia seguinte Taylor vai para faculdade e encontra Paola na sala de 
novo, e no final da aula ele vai falar com ela, Taylor conversa com ela um pouco 
e pede para ficar com ela também, mas Paola diz que tem namorado, Taylor diz 
que não liga, mas Paola fala não quer ficar com ele e Taylor pega ela e a leva 
para casa de seus avós também, mas Cristiano, o namorado de Paola, que estava 
no estacionamento indo para seu carro, vê Taylor com sua namorada e fica 
desconfiado e segue o carro dele, Cristiano espera Taylor sair do carro quando 
eles chegaram à casa dos avós de Taylor e pega um canivete que estava no porta 
luvas do carro, sai e o mata com um golpe no pescoço, Cristiano pega e leva 
Paola de volta para casa, e no dia seguinte presta queixa na polícia e eles acham o 
corpo de Tifane e descobrem quem a matou e depois tudo volta ao normal. 



Alexandre Kleina da Silva 
 

O acampamento 
Três jovens decidem viajar para um acampamento abandonado no fim 

de semana. Então eles organizam tudo e, quando chega sexta-feira, partem a 
caminho do acampamento. Ao chegar lá, eles tiram suas malas do carro e 
começam a arrumar a casa, já estava anoitecendo e eles decidiram preparar 
alguma coisa para comer. Como não tinha fogão, Roger vai até a floresta para 
pegar lenha. Depois de algum tempo ele retorna com a lenha e faz uma 
fogueira e eles pegam alguns marshmallows e comem. Já de noite eles 
decidem se deitar para descansar bastante para o próximo dia, é nesse 
momento que eles escutam um barulho na janela... Márcia então fica com 
medo e chama Roger para ver o que fez aquele barulho. Ele abre a janela e vê 
que era só um galho que, com a ajuda do vento, estava batendo na janela. 

Durante a noite os jovens ficaram contando histórias de terror, cada um 
contava uma, e assim eles iam passando o tempo, mas estavam ficando com 
medo, então decidiram parar com esse passa-tempo e foram dormir, quando 
eles estavam se arrumando para se deitar um barulho muito grande na porta, 
eles levantam correndo e dão de cara com Malldack, um homem solitário que 
não gostava de ninguém, porque as pessoas zombavam dele, pois ele era feio 
e tinha cicatrizes no rosto, ele então bate com o machado em Lincon, que cai, e 
depois bate com o cabo do machado na cabeça de Márcia que cai e desmaia. 
Roger agora sozinho pega uma cadeira e a quebra em Malldack, mas isso foi 
inútil, Roger vai à procura de alguma coisa para bater em Malldack, mas não 
acha nada e Malldack bate com o machado nele também, ele cai e Malldack 
vai para cima dele levanta o machado quando ele esta prestes a matar Roger, 
Lincon consegue se levantar, pega uma barra de ferro no chão e bate com ela 
na cabeça de Malldack, que fica tonto e vai embora. 
      No dia seguinte eles saem para dar uma volta e quando voltam 
encontram a casa toda destruída. Lincon entra distraído e não vê um pedaço 
de madeira apontada para cima, e acaba pisando nela e machucando seu pé. 
Márcia ajuda Lincon e fazer um curativo em seu pé. 
 No terceiro dia eles vão até o lago e ficam procurando alguma coisa que 
mostre quem é Malldack, mas não encontram nada. Então eles decidem entrar 
na floresta e procurar algo, encontram uma caverna e acham que é ali que 
mora Malldack, e entram nela, vão andando e no caminho acham ossos 
humanos, o que faz Márcia ficar com medo e sair correndo para o 
acampamento, Lincon então vai atrás dela e Roger decide voltar também. 
Quando Márcia chega ao acampamento se depara frente a frente com 
Malldack que bate nela e a derruba usando o cabo do machado e a leva para a 
caverna. Lincon que estava logo atrás deles tenta impedi-lo, mas Malldack 
derruba-o também e leva os dois para sua caverna. 
 Roger que demorou mais para chegar acha estranho não encontrar 
Lincon nem Márcia no acampamento, ele decide voltar para a caverna para ver 
se eles estavam lá. Ao chegar ele escuta alguns gemidos e gritos, então ele vai 
entrando bem quietinho e avista Malldack com um alicate na mão arrancando 
uma unha de Lincon e Márcia do lado amarrada gritando para ver se alguém 
aparecia para salvá-los. Roger então faz sinal para Márcia ficar quieta, ela 
obedece e, ele pega um osso que está no chão e entra correndo e bate com 
ele na cabeça de Malldack que cai, é nesse momento que ele desamarra 



Márcia e eles saem correndo, Lincon não corria muito rápido, pois estava com 
a perna machucada e por isso Malldack consegue capturá-lo de novo. Ainda 
nesse dia, de noite Roger leva Márcia para casa, pois ela estava muito 
assustada. 
 No quarto dia Roger volta para a caverna para salvar Lincon, mas 
descobre que Malldack já o havia matado, então eles brigam ali no meio da 
floresta, Roger vê que Malldack estava meio tonto por causa das pauladas que 
levou. Roger vê que atrás de Malldack há uma ribanceira e ele tenta empurrá-
lo, vê também que tem algumas pedras soltas e o empurra bem ali, então 
Malldack desliza e cai. Não se sabe o que aconteceu com ele, pois os jovens 
sobreviventes não voltaram lá para ver. O que eles fizeram foi “dar o fora” 
daquele lugar e voltaram para suas casas.  
 
 



Alloma Caroline Alves 
 

                              O rio do amor 

A noite já havia caído quando Amy chegara ao parque. Começou a correr como já fazia 
todas as noites, quando de repente ela tromba com uma pessoa, era John, o grande amor de 
sua vida, apesar de ela nem saber disso. 

 – Me desculpe – falou John ajudando Amy a se levantar. Como já era de noite nenhum 
conseguia distinguir bem o outro. 

 – Não foi nada – disse Amy. Com a voz meio com pressa, pois ela precisava ir embora. 

 – Tem certeza? Parece-me que você esta sentindo um pouco de dor – disse John com a 
voz preocupada. 

 – É realmente está doendo, mas logo passa. Tenho que ir para casa agora – Amy já 
estava se afastando de John quando ele disse: 

 – Você não quer que eu te leve para casa? 

 – Não, estou me sentindo melhor já, mas obrigada pela atenção. Tchau. 

 Amy já havia ido embora quando John gritou tchau. Ela nem ouviu. Os dois ficaram 
muito mexidos com a situação, o coração deles já sabia que um foi feito para o outro. 

Na outra noite Amy encontrou John novamente, e eles se sentaram e ficaram conversando por 
um longo tempo, sem nenhum dos dois saberem direito como era o rosto do outro, por causa 
da pouca luz que havia. Esses encontros se repetiram durante vários dias. Para Amy era bom 
falar com John, porque ele não a conhecia e ela não o conhecia. Ela podia ser apenas quem ela 
era realmente, não precisava ficar sendo o que as outras pessoas queriam que ela fosse. Para 
John também era bom estar com Amy, porque a mesma sensação que Amy sentia John 
também tinha em relação às pessoas. 

Os encontros às escuras foram se repetindo durante várias noites, em certo encontro 
rolou o que eles menos esperavam. Amy não sabia, mas foi naquele encontro que ela acabou 
tendo um filho. Ela não sabia do filho que estava esperando.  Aquele amor repentino 
aconteceu sem eles se tocarem, mas aconteceu. Semanas depois do acontecido, eles estavam 
caminhando um do lado do outro, quando Amy vai para frente de John e começa a andar de 
costas, ele até brinca dizendo: 

– Andar de costas, a mãe morre. 

– Não acredito nessa coisa – diz Amy sem perceber que um buraco logo à frente. Era 
um buraco que a prefeitura tinha feito para resolver um problema que eles estavam tendo, 
este buraco dava para o barranco que era superalto e dava direto para o rio, que era 
superfundo. Amy caiu no buraco e rolou até o rio onde foi parar no fundo.   



Amy continuou andando de costas e caiu no buraco, rolou até o rio, onde foi parar no 
fundo porque o baque foi muito grande. 

– Não! – disse John correndo atrás. Ele antes de tudo gritou por ajuda, mas ninguém o 
ouvia. Ele, vendo que ninguém estava vindo, entrou no rio nadou procurando por Amy, mas 
era difícil, pois a água do rio era escura. Quando a encontrou, ela já estava começando a se 
afogar. Ela estava presa em alguns galhos que tinha embaixo do rio, ele sem perceber 
conseguiu desprender ela, mas ele mesmo estava se prendendo aos galhos. Amy nadou até a 
superfície, se deitou perto do rio, no barranco, viu que John não estava vindo, começou a ficar 
preocupada, gritou por ajuda. Mas já era tarde, ela precisava fazer alguma coisa, sem forças 
alguma ela entrou no rio, encontrou John já se afogando e viu que não ia conseguir salvar a 
vida dele decidiu ficar ali com ele esperando a morte chegar também para ela. John ficou ainda 
mais apavorado quando viu que ela também ia morrer, mas preferiu ficar quieto olhando para 
ela. Os dois corpos foram encontrados no dia seguinte por bombeiros que falaram que os dois 
corpos estavam abraçados. 

Amy e John se amaram o tempo que conseguiram, eles não se viam durante o dia 
porque foi uma escolha deles, pois eles não queriam estragar nada, eles diziam que vai que 
você me acha feio ou ao contrário, era meio engraçada essa escolha deles, mas já que eles 
preferiam assim... Esse amor era tão grande que fez um morrer pelo outro literalmente. 

 
  

 

 

 

 

 



Brenda Mendes  
 

SEGREDO QUE VALE A VIDA 
  
 Estava eu sentada em minha cama há dias, quando ouvi um grito de felicidade, que sem 

dúvida foi dado por minha mãe, Bárbara, uma mulher sozinha, com apenas uma amiga. Nós 
morávamos em uma casa grande, espaçosa, com alguns corredores, quartos amplos, cheios 
de vida, além do meu, escuro, isolado do resto da casa. Eu vivia lá, excluída do mundo. 
Minha mãe não ligava para mim, para o que eu fazia, desde que não estivesse morta, tudo 
estava bem. 

 Antes de começar a contar melhor esta história, gostaria de me apresentar, sou Ágata, 
uma jovem sem pai e que quase não vê a mãe, apenas nas horas de comer, isso quando ela 
não some misteriosamente. Ela tem muitos segredos e um maior, que eu ainda tenho 
ansiedade enorme em descobrir, por isso comecei a observá-la há dois dias, ou melhor, duas 
noites.  

Adivinhem, a única amiga dela se chamava Roberta, com quem só fala tarde da noite. 
Parecia comigo, pois o único amigo que tenho é Luciano, mas não confio plenamente nele, 
muito quieto, solitário. Voltando a falar, minha mãe, nesses dias que lhe observei, deu vários 
gritos pela noite e sempre depois deles vinham longas conversas no telefone, que 
terminavam depois de uma pequena briga. 

Tudo estava normal na manhã seguinte, ela se levantou, comeu, sumiu, reapareceu para 
almoçar e de repente saiu de casa às presas. Foi a minha chance de investigar mais a fundo o 
quarto dela. Então peguei o corredor que dava para seu quarto, abri a porta com muita 
cautela, avistei a janela, a cama, tudo como quatro semanas atrás (a última vez que entrei 
lá). Tinha alguns minutos para tentar reproduzir os passos dela durante a noite e tentar 
descobrir o que ela tanto escondia e adorava, por causa de todas suas exaltações durante à 
noite. O mais perto que cheguei foi em uma espécie de escrivaninha, com algumas gavetas, 
cheia de papéis retorcidos, o telefone que foi jogado, o resto do quarto estava arrumado, 
menos ali, algo me dizia que havia alguma coisa de especial nisso, mas achei melhor correr, 
antes que minha mãe voltasse, saí do quarto e deixei tudo como estava. Voltando à cozinha, 
percebi que ela ainda não tinha voltado. 

Fui para o meu quarto, revi minhas anotações e com a visão clara de todos os objetos e 
cantos daquele quarto, poderia realmente saber onde estava o tão precioso “tesouro” (vou 
chamá-lo assim), que ela escondia tão bem. Só percebi que ela tinha chego porque entrou e 
fechou a porta forte, parecia estar irritada com algo, mas não adiantaria ir até lá, ela não me 
falaria nada. Resolvi ficar lá e me preparar para outra noite de observação. 

Nada mudou, os passos depois do banho, os gritos, a ligação, mas teve uma coisa 
diferente naquela noite, não houve brigas sem motivo, ela estava irritada, entretanto não 
brigou. Eu acho que essa briga teria acontecido mais cedo e que naquela hora ela estava 
falando com outra pessoa, o tom de voz que ela usava era diferente. 



 Logo de manhã ela levantou e preparou o café, todo seu mau humor teria ficado na 
cama. Estava mais feliz que o normal, ela não falou nada sobre seu comportamento. 
Levantou-se e disse que iria resolver alguns problemas e que não era para incomodá-la, 
estaria no seu quarto. Fui para o meu quarto e não me preocupei o resto do dia com isso.  

Só percebi a falta dela no jantar, como ela disse para não a incomodar, comi e fui deitar, 
estava cansada de passar boa parte da noite observando-a. Decidi verificar. Quando cheguei 
lá, não vi ninguém em canto algum daquele quarto. Fui entrando, parecia que alguém teria 
saído dali com a maior rapidez, olhei tudo, observei, mas não existia uma dica nova, que me 
indicasse o que ela queria tanto esconder, então fui para cama e fiquei pensando onde 
poderia estar escondido algo tão precioso. No dia seguinte quando acordei, ela não parecia 
ter voltado, não me preocupei, pois ela não se preocupava comigo.    

A partir do momento que recebi uma ligação tudo mudou, nela um policial exigiu a minha 
presença em um bairro afastado do centro da cidade, não falou o que era só pediu que eu 
comparecesse lá, perguntou-me se não desmaiava fácil, isso aumentou as minhas dúvidas. 
Peguei o carro e fui em direção à rua indicada, quando cheguei lá, havia várias pessoas, 
carros da polícia, além do lugar onde estava que me enchia de medo, por ser escuro, 
assustador. Andando em direção aos policiais, percebi que todos me olhavam, se 
questionavam, chegando perto, um deles disse ao companheiro: “É essa mesmo, estávamos 
certos.” Um deles, o capitão, pediu que eu fosse até o fim do beco, olhasse bem para o que 
tinha lá e depois voltasse para dizer o que tinha visto. 

Fui em direção ao beco, todos se voltavam para mim com uma cara de coitada, de que 
pena. Continuei andando, senti um cheiro estranho, de longe avistei um corpo deitado no 
chão, imaginando que poderia ser meu amigo, já que ele era solitário, estranho e poderia 
muito bem estar metido em uma enrascada. Sem olhar para os lados, percebi que o corpo 
estava cada vez mais perto. Olhando em volta, vi que tinha uma grade no final, tornando o 
local sem saída, escuro, apertado, no meio de dois prédios pequenos e pensei que de 
repente aquelas pessoas poderiam ser seus moradores, que acordaram de noite com gritos, 
que chamaram a polícia e que por um acaso, se fosse Luciano, ele estaria com seu celular, e 
uma das únicas pessoas daquela lista, que ele conhecia e moravam na cidade, poderia ser 
eu, seus pais o tinham abandonado, tinha outros amigos que moravam em outras cidades 
distantes. Só restava eu. 

Cada vez mais perto, pude perceber que o rosto estava sangrando, com marcas e 
machucados pelo corpo inteiro, além de estar desfigurado, a única coisa que realmente vi foi 
que era uma mulher. Muitos pensamentos diferentes vieram a minha cabeça, mas o 
prevaleceu é de poderia ser minha mãe, Bárbara, ali no chão morta, quando essa palavra 
veio a minha cabeça não pensei em outra coisa além de que, se fosse realmente ela, eu 
buscaria vingança, por mais que não ligasse para mim, poderia ter a ver com o 
descobrimento do tesouro e eu o teria em minhas mãos.  

Aproximando-me mais, agora bem de perto observei a pulseira e o anel dela, não queria 
acreditar que tudo aquilo tinha acontecido, até agora tudo não faz sentido na minha cabeça. 
O capitão apareceu, me perguntou se eu reconhecia, respondi que era um pouco difícil, já 



que o rosto se tornara “invisível”, irreconhecível, sem características próprias, mas sendo 
uma mulher, usando uma pulseira e um anel da minha mãe, poderia ser ela sem dúvidas. 
Não me contentando, decidi perguntar ao capitão – Por que não procuraram documentos, 
como conseguiram o meu número? 

Ele ficou me olhando, me encarando, penso eu, tentando saber por que não me mostrava 
abalada, eu estava de frente para o corpo de minha mãe, morto, caído no chão. 

Ele me levou até o seu carro e me apresentou tudo que tinham achado: os documentos, o 
celular, um bastão de baseball, me explicando tudo, disse que precisava de um 
reconhecimento. Ainda e com mais dúvidas, questionei o bastão com sangue, recebi de 
resposta que aquilo tinha sido o objeto que provocou a morte dela. Tentando fugir do 
assunto, tentei inventar desculpas para ir embora, estava me remoendo de curiosidade para 
pensar como minha mãe poderia ter sido morta. Porém ele disse que teria que ficar ali e no 
dia seguinte ir à polícia, participar de um interrogatório.  

Quando consegui voltar para casa, não parava de pensar como ela teria morrido, quem 
teria feito isso, por que alguém iria fazer isso. Mais perguntas apareciam na minha cabeça, 
fiquei pensando nisso, quase não consegui dormir, pegando no sono, tive sonhos estranhos 
com ela. 

Por não ter dormido direito à noite, acordei tarde, morta de fome, não me preocupei com 
que horas seriam, pensei que estava cedo, pois só pretendia me encontrar com o policial às 
dez horas, porém já era muito além disso. Comendo, comecei a pensar em tudo que poderia 
ter acontecido, o motivo, se teria a ver com o tesouro, quem seria, sua amiga Roberta, 
alguém desconhecido. Olhando as horas percebi que já era quase uma hora da tarde, decidi 
ligar para a delegacia e falar que estava passando mal, pois não queria ir até lá e ficar 
contando a minha vida nesses últimos dias, como estou fazendo hoje. 

Decidi ir à delegacia já de tardezinha, esperando que existissem menos pessoas, bem pelo 
contrário, havia mais pessoas e policiais, pedi para conversar com o capitão que estava 
cuidando do caso da Bárbara, logo me encontrei com ele, pedi informações sobre o caso, ele 
não pensou duas vezes e recusou, porém insisti e ele insistiu em meu depoimento, só não 
deu naquele momento porque a delegacia estava repleta de pessoas para relatarem crimes 
novos. Percebi que ele carregava consigo uma pasta e a largou na mesa quando foi 
chamado. Muito esperta, decidi ver o relatório, começando a ler percebi que, mesmo sem o 
meu depoimento, já existiam dois suspeitos, me impressionei mais ainda quando percebi 
quem eram, tentem descobrir, ah, vocês já sabem, imaginem só eu, nesse momento, 
descobrindo que meu melhor amigo era um dos suspeitos e o outro não me surpreendia 
nada, Roberta, uma amiga que poderia estar lá só por interesse. Mas meu amigo, ainda 
estando com seu nome grifado de vermelho. Me desfiz rapidamente daquele documento, 
jogando-o novamente na mesa.      

  Retornando a casa não conseguia parar de pensar, já em casa decidi investigar o quarto 
de minha mãe, estava do mesmo jeito que ela tinha deixado, agora eu tinha certeza de onde 
poderia estar o “tesouro”, refiz o caminho dela a partir do banheiro, e novamente parei de 
frente para a escrivaninha, dessa vez igual, como eu deixei, uma de suas portinhas estava 



meio aberta. Tentando abrir, percebi que estava meio emperrada. Puxei com força, e abriu, 
quando vi, era um baú pequenino, mas não consegui abrir porque precisava de uma chave, 
achei melhor esconder em um lugar menos óbvio, sem ser naquele quarto, nem no meu. 
Pensei na cozinha, pegando o corredor, observei uma tábua solta no chão, resolvi esconder 
um pouco mais adiante, deixando por cima um tapete. 

Logo que amanheceu fui até a delegacia, exigindo falar com o capitão, responsável pelo 
caso. Fui surpreendida pela sua agilidade, queria me ouvir o mais rapidamente possível, 
tentei fugir, mas precisava das informações, entrando na sala dele, consegui ser ouvida. Ele 
insistiu tanto, que acabei marcado o meu depoimento para hoje. Tentei descansar, já não 
dormia direito há dias, isso quando voltei para casa.   

Esta manhã, tive uma rotina normal, vim para cá de carro, vocês me encheram de 
perguntas, eu as respondi, ah, não posso me esquecer de que comi, contei minha rotina nos 
últimos nove dias, ou seja, dei meu depoimento, contei tudo que sei a vocês. 

“Nós precisamos te falar que, com o resultado da investigação, concluímos que quem 
matou sua mãe foi a Roberta, sua melhor amiga”, falou o policial. 

“Desconfiava que fosse ela. Ela matou minha mãe e tem que ser presa, a morte dela tem 
que ser resolvida.”  

 “Há só mais uma questão, gostaria de saber as suspeitas da morte de sua mãe?” 
“Sim, acabaria com minhas dúvidas.” 
“Desconfiamos que foi por causa de alguma coisa preciosa que o assassino queria da 

vítima.” 
“Pronto! Já posso ir para a minha casa, ou vou ter que passar o dia aqui?” 
“Sim, claro, pode ir.” 
Saindo da delegacia, peguei o caminho de casa, pensando em rever o tesouro, decidi 

descobrir o que era o tesouro. Procurei em algumas gavetas do quarto de minha mãe, até 
encontrar as chaves que poderiam abrir aquele baú.    

Voltando ao lugar onde tinha escondido o baú, em um dos corredores da casa, peguei-o 
na mão, abri-o, e pude observar que não era algo interessante, que não me importava, 
algumas pecinhas quebradas de algo antigo, que poderia facilmente servir para despistar a 
atenção de qualquer pessoa, mas vi um fundo falso, logo que puxei vi dinheiro e dois colares 
de ouro, fiquei feliz, indo a até a cozinha, ouvi a porta dos fundo abrir, tentando reconhecer 
quem era identifiquei  que seria uma mulher e neste caso Roberta, que logo que entrou 
pediu pelo baú, eu com medo dela (ela tinha matado minha mãe), desperdicei a chance da 
minha vida pela minha vida, estava decepcionada, mas a vida continua e esse foi apenas 
uma de tantas outras aventuras da minha vida. 



Daniele Puka  

                   Noite de Medo              

Minha mãe não se preocupa comigo nem com a minha irmã mais nova, tanto que hoje 
ela saiu com os amigos dela e deixou-me com a Julia, minha irmã, sozinhas em casa 
sendo já meia-noite. Só porque eu falei que estava com medo de ficar sozinha aqui em 
casa, Julia, antes nem preocupada, começou a falar também que já estava com medo, 
ela sempre diz o que eu falo. 

Depois eu e a Julia começamos a ler um livro e de repente escutei um barulho muito 
estranho vindo lá de baixo de nossa casa, quando escutei esse barulho tremi de medo 
por eu e a Julia estarmos sozinhas em casa. Ficamos imóveis depois de escutarmos 
esse barulho para ver se tinha alguém que entrou em nossa casa. Depois de um meio 
minuto eu escutei um barulho como se fosse de uma pessoa andando, depois disso 
comecei a tremer já desesperada com a situação. 

Falei para ela que estava com medo e que achava que era um ladrão que estava em 
nossa casa. Julia falou que também achava, falando cuidadosamente bem baixinho no 
meu ouvido para o ladrão não percebesse que eu e a minha irmã estávamos ali em 
cima. 

Escutamos um barulho muito forte e eu muito assustada dei um grito – AHHH, depois 
disso tremia muito mais do que antes. Assim só vi minha irmã fazendo uma careta feia 
e depois apavorada. Então escutei o ladrão dando dois passos na escada porque elas 
eram de madeira e deu para ver que já não estava mais lá embaixo. Percebi 
imediatamente que o ladrão percebera o meu grito e então viera para ver se tinha 
alguém realmente. 

Escutei então ele rapidamente subindo as escadas, pensei comigo: agora nós 
morremos. A Julia falou em meu ouvido – Julie, ele descobriu. Eu e ela tremíamos, 
comecei a chorar embaixo das cobertas também tentando me esconder. Veio então 
um barulho rapidamente como alguém pegando no trinco. Na hora senti um arrepio e 
me encolhi. 

O ladrão abriu a porta de uns quatro passos muito rápidos e então saiu do meu quarto 
porque ele escutou um barulho de carro de polícia. Então depois de ver que ele não 
estava mais ali, pude dormir mas ainda muito assustada. 

 



 Douglas Rodrigues de Freitas Souza  

Investigação Alienígena 

Eram 6 horas da manhã de sexta-feira, eu, Camila Rodrigues, estava a caminho do laboratório 
da polícia criminalística, onde eu trabalho como investigadora , então avistei algo estranho 
descendo do céu e pousando atrás das montanhas do Rio de Janeiro, acho que era um ET. 

Logo que cheguei ao trabalho já convoquei uma equipe para investigar o que era realmente 
aquilo. Fomos ao local onde o ET tinha pousado, porém lá só encontramos pegadas estranhas 
no solo que com certeza não eram de humanos. Quando chegamos ao laboratório, analisamos 
a pegadas e não encontramos nenhum registro de pegadas iguais àquelas. Mais tarde, às 15 
horas da tarde de sexta-feira, recebemos um chamado para ir investigar 4 mortes de 
adolescentes e assaltos a residências, que aconteceram no estado do Rio de Janeiro, na minha 
casa. Infelizmente meus quatro filhos morreram e por isso estou determinada a descobrir 
quem foi o assassino que fez isso. 

Logo que chegamos a minha residência onde aconteceu o fato, avistei umas pegadas 
estranhas, que se pareciam muito com as pegadas que eu havia visto e investigado de manhã. 
Comparei as duas pegadas e elas eram iguais, então isso quer dizer que o elemento estranho 
que eu havia visto descendo do céu esteve na minha casa esta tarde. E possivelmente cometeu 
esse crime brutal. Mais à frente encontramos um pedaço de película preta, guardamos e 
levamos para o laboratório para análise, porque na cena do crime só encontramos isso e não 
havia mais nada para fazer ali. 

 Analisamos a película e descobrimos que era pele de um ET. Às 14:30 da tarde de sábado 
começamos a investigação no laboratório e descobrimos que ele tem idade de 200 anos de 
idade, porque nesta época já havia uma alta tecnologia para isso, e um banco de dados.  
Chamamos ele de ET Bilu. 

No dia seguinte às 8 horas da manhã de domingo encontramos o ET Bilu e prendemos ele por 
assassinato e assaltos. Ele ficou preso numa prisão própria para ele. Ouviram o ET Bilu dizendo 
algo bem alto numa língua estranha, e uma luz bem forte saindo da cela dele, às 9:30 da 
manhã de domingo. 

Voltei para minha casa ainda com a lembrança da morte de meus filhos. Sentei no sofá, liguei a 
TV no noticiário, vi uma reportagem que eles estavam mostrando. Era sobre vários ETs que 
estavam invadindo todo o planeta Terra. Falaram na reportagem que isso podia ter relação 
com o ET Bilu que havíamos prendido aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, e que os ETs 
estavam invadindo o planeta Terra a chamado do ET Bilu para uma extinção em massa dos 
seres humanos. 

Às 15 horas de domingo todo o planeta Terra entra em guerra contra os ETs, durante três dias 
há uma guerra intensa, várias pessoas mortas por causa dos ETs, mas às 8 horas da manhã de 
terça-feira a guerra acabou, todos os ETs foram mortos com armas de alta tecnologia contra 
esse tipo de ataque, porque os seres humanos já estavam fabricando essas armas porque já 
sabiam que isso ocorreria cedo ou tarde. Em todo o mundo várias pessoas morreram, mas 



várias ficaram vivas para contar esta história em que os seres humanos venceram a guerra 
contra o ETs e uma dessas pessoas fui eu, Camila Rodrigues. 

 



Emmanuelle Sydorak Plinta   

 

Amor proibido 

Em uma festa que acontecia no colégio, Fabiano, que era loiro, alto, dos 
olhos azuis, playboy, e Beatriz, morena, olhos verdes, patricinha, começaram a 
se conhecer melhor, depois de conversarem, eles “ficaram”. No dia seguinte se 
encontraram e novamente “ficaram”; depois disso eles conversaram bastante e, 
como viram que estavam se gostando de verdade, pensaram em ter algo mais 
sério, os dois decidiram que Fabiano iria à casa de Beatriz falar com os pais dela 
e pedir a mão dela em namoro. Então, como combinado, ele foi, chegando lá, 
ele conheceu os pais de Beatriz, Maria Clara e Everton. Eles conversaram um 
pouco, e Fabiano foi bem direto, contou como eles se conheceram, falou que 
estavam se gostando de verdade, que queriam algo mais sério e pediu a mão de 
Beatriz em namoro. Os pais de Beatriz ficaram meio desconfiados, porque ele 
seria o primeiro namorado da moça e pelo pouco tempo que eles se conheciam, 
mas viram que ele era um bom rapaz e deram a permissão.  

Depois disso, Fabiano contou para o seu pai, Arildo, o qual não gostou 
muito da ideia, pois achava Beatriz muito metida e falava que isso nunca ia dar 
certo, que eles não “combinavam”, etc. Mesmo assim, eles foram levando. A 
primeira semana foi tudo bem e eles estavam bem felizes, viam-se quase todos 
os dias, Fabiano dava presentes para Beatriz, e eles estavam bem com o 
namoro. Quando fez três semanas que eles estavam juntos, Fabiano deu um 
presente para Beatriz, e foi aí que seus pais começaram a implicar, começaram 
a falar que ele a “mimava” muito, e que não daria certo, que ele dava muitos 
presentes, que ele só a estava iludindo e com isso começaram a implicar muito 
com o namoro, e por fim falaram eles não podiam mais se ver. Com esse 
acontecimento Beatriz e Fabiano ficaram muito chateados porque eles estavam 
muito bem, e acabaram discutindo muito, o que os levou a terminar, e tudo 
porque os pais dela implicaram com o relacionamento. Beatriz gostava muito de 
Fabiano, e não suportava mais ficar longe dele, mas sabia que eles não podiam 
mais ficar juntos, então, de tarde, depois que ela chegou do colégio, ela foi até a 
cozinha, pegou uma faca, enfiou no peito e se matou. Morreu na hora. 

 Fabiano foi para casa dela uns 15 minutos após ela ter se matado, pois 
queria falar com ela, quando cegou lá, viu-a daquele jeito, ficou desesperado e a 
primeira coisa que fez foi ligar para os pais de Beatriz, quando eles chegaram lá 



e viram-na morta, ficaram muito tristes, desesperados e não sabiam o que fazer, 
Fabiano tentava de todas as formas fazer com que ela voltasse, mas nada 
adiantou, ela já estava morta, e o jeito foi chorar e se lamentar pela morte dela. 

Depois que passou o velório e enterro, os pais de Beatriz, falaram que era 
tudo culpa do Fabiano, que ele que fez ela se matar e colocaram toda a culpa 
nele, mas depois de conversarem bastante entre eles e também com o pai de 
Fabiano, viram que estavam errados, e que a culpa era um pouco de cada um.  

 

 



FFeerrnnaannddaa  ddee  OOlliivveeiirraa 

O Amor Faz a Decisão 

Eram 2horas da manhã de um domingo, no aeroporto de Polegares, na Califórnia. 

Ryan chega da Itália, depois de ficar um ano fazendo intercâmbio, e recebe a ligação 
mais dolorosa de sua vida: 

– Ryan, Ryan! Eu sabia que você chegava hoje! Ainda bem que você voltou – disse 
Daiane, mãe de Emily, sua namorada. 

– Oi, Daiane, mas o que aconteceu? – disse Ryan. 

– A Emily foi internada. 

Ryan ficou quieto e pálido por alguns segundos e voltou a falar com Daiane. 

– Por quê? Como foi acontecer isso? – perguntou ele desesperado. 

– Ela tem uma doença cardiovascular desde criança, mas agora piorou e ela teve um 
ataque cardíaco ontem, e agora precisa de ti – disse Daiane chorando. 

– Eu já estou a caminho! 

– Estamos no Hospital Mathew T. Anderson! 

Ryan, como esperado, estava mais desesperado do que nunca. Claro! O amor de sua 
vida estava correndo risco de morte, e precisava de um transplante de coração para 
sobreviver, o mais rápido possível.  

Quando chegou lá, cumprimentou Daiane e foi ver sua namorada. Ela estava 
dormindo. Com muitos fios em sua volta, respirando com ajuda de uma máquina. Ao 
ver a namorada naquele estado, Ryan começa a chorar e pensar como que uma garota 
tão forte ia estar daquele jeito.  

Eram umas 3h30 da manhã, quando o médico mais querido de Emily, Carl, entra no 
quarto e dá as notícias: 

– Boa noite a todos. Então, eu estou aqui pra dar duas notícias para vocês, uma boa e 
uma ruim, qual vocês querem saber primeiro? – disse Carl, muito sério.  

Todos disseram em uníssono: 

– A Boa! 

– A boa é que Emily está se recuperando otimamente bem do ataque. Mas a ruim é 
que ela precisa de um transplante de coração, o mais rápido possível senão as 
consequências serão piores.  



Naquele momento, todos naquele quarto empalideceram e ficaram em silêncio 
pensando numa maneira de achar uma solução. 

Na mesma hora, a melhor amiga de Emily, Juliet, entra no quarto. Ela ouviu tudo que o 
médico disse, e deu uma sugestão. 

Juliet, tinha visto uma propaganda na televisão de um garotinho de aproximadamente 
5 anos que pedia a todos uma ajuda, porque ele precisava de doação de sangue. Então 
Juliet resolveu fazer o mesmo com Emily. Publicar sua necessidade para todos verem e 
ajudá-la.  

Quando ela terminou de falar, Ryan e Daiane se olham e sorriam esperançosos. Um dia 
depois, numa segunda-feira, eles colocam a ideia em prática.  

No mesmo dia bem de manhãzinha, Emily acorda e vê o namorado conversando com a 
mãe. Ela chama Ryan, mas ele não a ouve, ela chama novamente e ele escuta e vai 
correndo para seus braços. 

Enquanto se beijam e se olham apaixonadamente, sua mãe conta da ideia. E Emily 
concorda e resolve fazer o vídeo. 

Depois de algumas horas, colocaram na televisão. Era uma linda terça-feira de sol. A 
ansiedade de uma resposta ao pedido de Emily era intensa, eles não conseguiam 
dormir pensando que a vida dela estava em risco a cada minuto e, no meio dessa 
angústia esperando por uma reação, se passaram três dias.  

Já era uma sexta-feira com chuva, Emily dormia ao lado de sua melhor amiga e de sua 
mãe. Ryan estava pensando numa coisa que o deixava impaciente. 

Ele não conseguia acreditar que essa ideia ainda estava em sua cabeça, ele vivera 
tantos momentos bons com Emily, que não podia deixar que um ato de coragem 
estragasse tudo, mas sim ele pensou bem e decidiu que ia fazer. O jovem não 
aguentava mais ver sua namorada sofrendo, queria acabar com tudo ali, mesmo que 
as consequências fossem péssimas, ele queria ver a namorada bem.  

Enquanto todos dormiam no quarto de Emily, Ryan procurou, procurou e achou o que 
queria. Uma faca. Estava em cima de uma mesa na lanchonete do hospital. Estava 
muito nervoso ao decidir que iria fazer uma coisa dessas, ele estava confiante, mas 
com muito medo. 

Ryan precisava de mais umas coisas, papel e caneta. 

Pronto, era agora. Ele entra no quarto de Emily, tranca a porta para que ninguém veja, 
e aquele era o momento que ele se encontrava frente a frente com o medo e o amor. 

Mas sim ele fez. Meu Deus! Ele fez. 



Na mesma hora, Daiane acorda com um pequeno ar frio e apavorante, acorda com 
medo, com um pressentimento ruim, pois acabara de ter um pesadelo. 

Ela se levanta do sofá que estava ao lado de Emily e se aproxima da filha, mas não 
acredita no que está vendo.  

Ela vê Ryan ao seu lado, com muito sangue. 

Estava morto. 

Ela acorda Juliet, que também fica muito assustada. E ela avista um pequeno 
papelzinho na mão de Ryan. 

Era uma carta para Emily. 

Sua mãe e a melhor amiga decidem acordar Emily para ela ler o que o namorado tinha 
deixado no papel. 

Emily acorda e olha para o lado de sua cama. Começa a chorar e não para mais. A dor 
era maior que tudo no momento; depois de alguns minutos, Emily resolve ler o papel. 
E nele estava escrito:  

“Minha querida Emily. 

Eu decidi fazer isso simplesmente porque Te Amo. 

Decidi tirar minha vida para dar meu coração a você, para que ele bata mais forte 
dentro de ti quando pensar em mim. Pois eu quero que essa garota que me fez feliz a 
vida inteira, possa ser feliz um pouco mais. 

Mas, desta vez, longe de mim. 

Eu deixo esta carta para você, minha amada, e te entrego totalmente meu coração. 

Para Sempre. 

Ryan.” 

Desesperada, Emily chora nos braços de sua mãe. 

Mas ela decide atender ao pedido de Ryan e fazer o transplante. Que foi rápido. 

No sábado, Emily foi ao enterro de Ryan. Com uma dor insuportável. Mesmo com o 
coração dele e seu amor eterno, nunca se esquecerá do ato de coragem que o garoto 
de sua vida fez por ela, e nunca se esquecerá também que ele morreu para salvá-la.  

 



Fernanda Santos Barros 

A eternidade 

Calor, calor... ela podia ouvir os seus gritos estridentes e agudos que causavam eco 
naquela  masmorra do castelo que um dia fora seu lar. Ele estava sendo totalmente 
carbonizado por um dos integrantes do "Fogo". Ela já sabia que logo seria a sua vez, 
estava certa disso, suas escolhas e as dele os levaram a isso, porém ela faria tudo 
novamente, cada escolha, cada beijo, cada toque, cada sussurro, cada promessa tudo 
exatamente igual. Mesmo agora ouvindo o som dos gritos e da dor dele, ela faria tudo 
igual, porque mesmo depois da morte ainda estariam juntos como um; talvez no 
inferno ou até mesmo no céu, eles ficariam em paz. Mesmo com o caos do momento, 
ela conseguia lembrar os momentos bons, como quando ele a tinha beijado pela 
primeira vez ou quando eles trocaram olhares cúmplices pela primeira vez no baile de 
comemoração de suas coroações. Oh sim, aquele baile foi perfeito... 

Era uma noite de verão muito iluminada por sinal, as estrelas pareciam diamantes de 
tanto que brilhavam. O Grande Salão do Castelo estava cheio de rostos alegres e 
felizes com a coroação de seus novos lordes. O salão era gigantesco com três cúpulas 
no teto. A decoração era em cinza, azul, vermelho, verde e roxo. No centro no salão 
havia cinco tronos esculpidos em diamante, cada trono tinha um símbolo em especial 
nas cabeceiras representados por espírito no meio, água na esquerda, ar na direita, 
fogo na ponta esquerda e terra na ponta direita. Havia também duas grandes escadas 
aos fundos do salão que davam para a ala norte onde ficava os aposentos dos líderes e 
que apenas estes tinham permissão de frequentar. Havia muita comida e música nessa 
noite; porém, apesar de toda a alegria da festa, ele ainda não tinha descido e ela o 
esperava com uma ansiedade que nem mesmo ela não sabia o que significava, afinal 
aquela tarde foi a primeira vez que Keira o tinha visto já que os líderes anteriores, no 
caso,os pais deles, decidiram que nesse novo reinado os cinco clãs opostos formariam 
apenas um Clã. Apesar desse fato, ela ainda o esperava descer. Keira já estava sentada 
no trono do meio, o Espírito, no caso. Ela nunca quis ter herdado os poderes de seu 
antepassado, o primeiro de todos eles, o primeiro a ter descoberto seus poderes em 
1348, porém isso é história antiga, que não vale a pena ser lembrada. De qualquer 
forma, agora ela era a “líder suprema” como as pessoas sempre gostam de lembrar. 
Keira preferia pensar que era apenas um fardo maior para ser carregado. Enquanto ela 
estava sentada em seu trono, observava a figura peculiar à sua frente, era um dos 
cinco líderes mais precisamente Jasper Hollock, descente do fogo, ele tinha longos 
cabelos dourados que desciam até a sua cintura, seus olhos eram de um vermelho vivo 
e sedutor. Ele estava sentado em uma mesa distante dos tronos, era alto e forte e 
tinha uma expressão arrogante no rosto. Havia várias mulheres do subgrupo “Fogo” 
em sua volta, uma delas sentada em seu colo sussurrando coisas em seu ouvido. Logo 
Keira percebeu algo que não havia notado antes, ele estava olhando intensamente 



para ela, iria sustentar seu olhar quando um estrondo de suas bandejas se chocando 
tiraram sua atenção, para depositá-la em uma moça negra dançando em meio os 
jovens do subgrupo “Terra”, ela era claro que Keira conhecia, pois seus pais eram 
amigos mais próximos do que os líderes anteriores do Fogo, Água e Ar, além dela 
agora ser uma das cinco líderes e descendente da “Terra”. Era sua melhor amiga Enna 
Peverel, sua amiga mais que alegre rodava suas cascatas de cachos longos para lá e pra 
cá e mexia as curvas do seu corpo mais do que definidas em uma dança lenta e 
sensual. Sim, ela era magnífica quando dançava, seus olhos castanho-dourados 
poderiam seduzir qualquer homem que ousasse recusá-la, seus passos sempre eram 
lentos e viciantes, como ela. Porém onde estava o líder do subgrupo “Ar”? Keira o 
procurava pelo salão todo, quando o viu sentado em seu trono meditando 
pacificamente. De súbito ela se assustou, só não sabia se tinha se assustado com o fato 
de que ela não tê-lo percebido ali ou com o fato de que ele estava flutuando não muito 
distante do assento de seu trono. Seu nome era William Grey, pelo pouco que sabia 
dele, era compreensivo, calmo e sábio. Seus olhos eram violetas, e este não era muito 
alto e nem muito baixo, porém ele tinha uma beleza exótica. Era moreno e seus 
cabelos iam até abaixo dos olhos. Sua análise sobre William foi interrompida quando 
ele descia pelas escadas. Ele, descendente da Água, quinto e último líder que faltava, 
era alto, não muito forte, mas nem muito fraco. Era tão pálido e branco como Keira. 
Seus cabelos eram lisos e negros como o céu em uma noite de inverno, eles iam até a 
altura de seus ombros. Lembro que ele, Severus descia com confiança, lentamente 
cada degrau da escada. Foi só então que ela viu claramente, seus olhos, eram os olhos 
azuis mais lindos e fascinantes que Keira vira em sua vida. Ele era perfeito. 

– Keira!! – O grito dele a tirou dos seus devaneios, foi então que ela pode ver o que 
tinham feito com ele, seus braços estavam praticamente em carne viva, totalmente 
queimados e ela pode ver em seus olhos os mesmos olhos azuis, pelos quais semanas 
atrás ela se apaixonara, que ele não se preocupava com a dor que estava sentindo, 
nem se iria passar daquela noite ou não, os olhos dele diziam tudo, ele só se 
preocupava com ela. Ela não queira mais olhar, não aguentava mais vê-lo sofrer, vê-lo 
morrer diante de seus olhos e ouvir seus gritos e o pior de tudo sentir o cheiro de 
carne queimada, sentir o cheiro de morte. 

Keira só queria as boas lembranças novamente... 

Nos dias posteriores ao baile eles se aproximaram contavam segredos um ao outro, 
conversavam sobre tudo, sobre as suas estratégias de governança, sobre o que fazer 
para o Mundo voltar novamente ao que era, sobre as estrelas, ou até mesmo sobre o 
próprio dia a dia, sobre o que comeram no café da manhã ou sobre o que sonharam na 
noite anterior. Foi em uma dessas conversas que ele perguntou se Keira já tinha um 
pretendente. Foi com essa pergunta que ela se lembrou das novas regras que o Clã 
deveria seguir; a principal delas era a lei do casamento para os líderes. Nela constava 



que cada líder de cada subgrupo deveria escolher o melhor pretendente de seu 
próprio elemento, para assim não haver misturas de raças. E da própria magia.  

Foi nessa noite em especial que ele enxugou as suas lágrimas, foi nesse dia que ele a 
beijou, onde não havia ninguém para julgá-los além da lua e das estrelas, foi nessa 
noite que apenas ele a entendeu, foi nessa noite que fizeram amor pela primeira vez, 
foi nessa noite que ele a amou. 

Os gritos dele haviam cessado, o ar de morte prevalecia naquela masmorra, Severus 
estava morto, seu corpo estava totalmente carbonizado. Keira já não estava mais ali 
jogada naquele chão sujo, naquela masmorra fétida cheia de mofo. Ela sentiu seus 
cabelos sendo puxados, obrigando-a a tirar rosto do chão e então foi que ela ouviu 
uma voz surrar em seus ouvidos – Sabe, Keira, foi realmente uma pena você não ter 
me escolhido, querida, realmente uma pena. Porém se você não vai ficar comigo, não 
vai ficar com ninguém... – O dono da voz era Jasper sim, o próprio, quem mais poderia 
ser... 

Há dias ela e Severus se encontravam sempre à noite em seu quarto, foram noites 
realmente felizes que eles tiveram. Porém as consequências dessas noites viriam a 
surgir.  

Eles já estavam desconfiados que alguém os estivesse seguindo, é claro que já sabiam 
sobre os dois, o erro deles foi serem ingênuos demais ao achar que iam compreendê-
los, o erro deles foi achar que seriam felizes naquele lugar, o erro deles foi não terem 
fugido enquanto havia tempo. 

Foi na noite anterior à morte de Severus que Jasper havia dito a ela tudo, que sabia de 
tudo, que contaria a todos que ela e Severus estavam juntos, porém ele tinha dado 
uma opção a ela  – Keira, minha doce Keira, você pode ficar comigo e que ficarei de 
boca calada, e então poderemos fugir. HEIN? O que me diz querida? – EU PREFIRO A 
MORTE! – Ela ainda lembrava-se da expressão de raiva e decepção dele – Que assim 
seja, Keira... 

Na manhã seguinte Keira tinha sido acordada com Enna entrando em seu quarto 
desesperada, ela dizia que Jasper tinha contado a todos do Clã o que estava 
acontecendo entre ela e Severus e que tinham direito a uma única audiência antes do 
julgamento final. 

Keira dava passos longos e lentos pela escada até o Salão Principal, onde lá estava todo 
o clã à sua espera. Foi então que ela o viu com os cabelos escondendo seu rosto 
perfeito como uma cortina preta, com seus pais ao lado dele. Foi aí que ela viu os seus 
próprios pais esperando-a, e viu os pais de Enna, William e Jasper, ambos com 
expressões de repulsa e desgosto em seus rostos. Jasper tinha um sorriso irônico 
brotando em seus lábios quando a viu, ela só pôde ignorá-lo. Keira nunca tinha 



entendido o que ele viu nela, ela era bonita, claro, seus olhos eram cinza-cintilantes. 
Keira até tinha belas curvas que se encaixavam perfeitamente em seu corpo esguio e 
alvo, porém não era nada que se comparasse à beleza de Enna. Talvez fossem os seus 
longos cabelos ruivos que o atraíssem, provavelmente ele se identificou com eles, 
porém isso não importa agora. 

Seus pais gritavam, dizendo que isso era um absurdo, que nada disso poderia ter 
acontecido, que a mistura de raças era uma coisa que deveria ser abominada que 
nunca poderia acontecer. Ele falava como se fôssemos animais e não seres humanos. 
Mas ela não prestava atenção nele, só queria poder ver Severus, ter uma última 
lembrança dele em sua memória.  

No final de tudo ambos sabiam o que iria acontecer, apesar de serem os novos líderes 
do clã, todos tinham que seguir regras e os dois não seguiram as deles, por isso 
estavam ali. 

A dor das queimaduras já não eram tão agudas agora, o fogo já não a afetava tanto, 
logo o seu último suspiro de vida foi falando o nome de seu amor, o seu último 
pensamento foram os olhos azuis dele olhando intensamente para ela. Agora ela já 
sabia, estariam juntos novamente por toda a eternidade. 

 



Gabriele Fernanda Cordeiro Barbosa         
 
Um amor inacabado 

 
– Você sente algo por ela sim. Vai falar com ela! 
 
Beatriz conversando com Rafael. No mesmo instante, Alison fala para Cecília: 
 
– Vamos, Ceci, vai lá falar com ele, se você gosta dele, então vai! 
– Ah, sei lá, ele é meio galinha, tenho medo de me magoar. 
– Mas você só vai saber se for falar com ele.  
– Mas... Mas 
– Vai lá, Ceci! 
– Não, deixe que ele venha falar comigo se quiser. Eu é que não vou correr atrás. 
   
No outro dia Rafa foi tentar falar com Ceci, mas chegou perto e não conseguiu. Alison 
vendo tudo decide ir falar com Rafa: 
 
– Vai lá falar com ela, cara. 
– Não se mete na minha vida. 
– Não precisa falar assim, cara. 
– Foi mal. Vou tentar falar com ela. 
 
Enquanto Rafa e Alison estavam conversando, Ceci fica olhando de longe e Beatriz vai 
por trás dela e fala: 
 
– Vai lá conversar também, Cecília. 
– Eu não, ir lá fazer o quê? 
– Ué, parece estar bem interessada na conversa. 
– Não estou não! Quem é aquele com quem meu amigo Alison está conversando? 
– Jura que você não sabe quem é? Conta outra! 
– Lógico que não sei. 
– Ah, Cecília, quando estou conversando com o Rafa, você vive olhando! Lógico que 
você sabe quem é. 
– Tchau, Beatriz. 
 
Alison virou amigo de Rafa e de Beatriz, e Beatriz de Ceci. Depois de dois dias, Alison 
e Beatriz resolvem chamar Ceci e Rafa para sair com eles, porém, nenhum dos dois 
sabem que irão ficar sozinhos. Beatriz começa o plano: 
 
– Oi, Ceci, o que vai fazer hoje à noite? 
– Oi, Bia, nada não. Por quê? 
– Vamos à sorveteria então? 
– Pode ser, que horas? 
– Ah, lá por sete horas, na sorveteria da frente da pracinha. 
– Tá bom, até depois então. 
 
E Alison faz a mesma coisa com Rafa e marca no mesmo lugar e na mesma hora. Alison 
liga para Rafa e pergunta se tá tudo em cima para a saída, e Beatriz faz o mesmo, porém 
liga para Ceci. 



Já de noite, Ceci chega à sorveteria e fica procurando Bia, não demora muito o garçom 
aparece: 
– Moça, você que é Cecília? 
– Sou eu sim, por quê? 
– Sua amiga Beatriz veio e falou para você sentar nesta mesa. 
 
Cecília sentou- se à mesa que Bia tinha reservado que era a mesa número seis. Rafa 
chega e fica a procura de Alison e também não acha, e logo vem o garçom: 
–Você que é o Rafael? 
– Sim. 
– Alison, seu amigo, pediu para você sentar a mesa seis, e esperá–lo. 
– Ok – Rafael fala bravo. 
 
Rafa vai até a mesa seis e vê que Cecília estava lá, então decide ligar para Alison para 
saber se era mesmo para ele se sentar à mesa seis: 
 
– É o Rafael, onde você tá, cara? E em que mesa eu te espero – Rafael falava nervoso. 
– Tô saindo de casa e é na mesa seis. 
– Mas Cecília está lá. 
– Senta lá com ela e espera. 
– Se você demorar, vou deixar Cecília sozinha. 
 
Rafael foi até a mesa, sentou-se e Ceci perguntou: 
 
– O que você tá fazendo aqui? 
– O Alison pediu para eu vir aqui hoje encontrá-lo. 
– Mas a Beatriz também combinou isso comigo! 
– Tá, o Alison pediu para eu ficar aqui esperando ele com você! 
– Tá bom então, né. 
 
Ceci e Rafa ficam na sorveteria até umas oito horas conversando, como eles viram que 
Bia nem Alison não iriam se encontrar com eles decidiram tomar um sorvete. Os dois se 
levantam e quando Ceci se levanta rapidamente cai seu celular, os dois se abaixam 
juntos para pegar o celular e ocorre uma atração. Ceci pega o celular do chão e se 
levanta rapidinho toda envergonhada, eles tomam sorvete conversam um pouco e vão 
embora. 
No outro dia no colégio Rafa e Ceci conversam: 
– Oi, tudo bem, Ceci? 
– Tudo sim, Rafa e com você? 
– Também. Gostou da noite de ontem? 
– Gostei sim, você não é como eu achava que era. 
– Você achava que eu era como? 
– Chato, metido e arrogante. 
– Nossa, tudo isso? 
– É, né. 
– Vamos tomar sorvete hoje de novo? 
– Vamos sim. Que horas? 
– 6:30 eu te pego lá na sua casa, pode ser? 
– Tá. 
 



Rafa dá um beijo no rosto de Ceci e sai. Eles vão à sorveteria e se conhecem melhor. 
 
 
Após dois dias seguidos de passeio, os dois começam a namorar. Um certo dia Ceci 
estava conversando com um menino em frente a sua casa, e Rafa viu. Foi até onde eles 
estavam conversando e chamou atenção de Cecília: 
 
– Ceci, pode vir aqui um momento? – Rafa fala furioso. 
– Posso sim, mas tem que ser agora? 
– Lógico. 
Cecília vai e acaba arrumando uma enorme confusão, com isso o menino com quem ela 
estava conversando vai embora:  
 
– O que houve? – pergunta Ceci. 
– Você ainda me pergunta, com esta cara! – Rafael estava muito nervoso. 
– Por que você está falando comigo assim? 
– Ah, simples eu só não quero ver você conversando com este cara. 
– Mas quando é com você pode, né, Rafael. 
– Eu nunca fiz isso, depois que começamos a namorar. 
– Então agora você é um exemplo de menino, né, conta outra, Rafael. Você só ficou 
bravo por que você sabe como é quando um menino vem falar com uma menina, né, 
vivia fazendo isto. 
– Vivia. Falou bem certo. 
– Bom aqui não é lugar nem hora para conversarmos sobre isto, conversamos depois. 
 
Cecília entra para sua casa, e Rafael vai atravessar a rua, porém estava pensativo com a 
briga que teve, e acaba nem se preocupando com os carros que passavam por lá. De 
repente Cecília escuta um barulho, abre a porta, depara-se com uma multidão em frente 
à sua casa e vai até lá ver o que é. Quando chega perto se desespera, pois vê o corpo de 
Rafael estendido no chão, sai correndo, gritando em direção ao corpo: 
 
– Rafa, Rafa... – Cecília se desesperava. 
 
Um moço que estava no meio da multidão segura Ceci, quando ele percebe que ela 
estava muito nervosa: 
– Moça, o que você é dele? – pergunta para Ceci. 
– Sou namorada dele, ou pelo menos era. 
– Calma moça, nós já ligamos para a ambulância. 
– Moço, deixa eu  ir ver ele, pelo amor de  Deus, moço.  
 
Cecília consegue escapar dos braços de Matheus, o homem que a segurava. Ela se 
ajoelha e começa a sacudir Rafa: 
 
– Meu amor, meu amor... Fala comigo, fala... 
 
Matheus a pega de novo e a tira de perto:  
– Moça, onde você mora? 
– Não, moço, não... Deixa eu ficar com o Rafa, falar com ele, não vou sair de perto dele. 
 



A ambulância chega e logo em seguida a polícia. Os médicos colocam Rafael na maca, 
Ceci mais que de pressa entra na ambulância, e diz aos médicos que vai ir junto com 
eles. Os médicos deixam Ceci ir junto. Quando a ambulância chega ao hospital, Rafael 
entra na sala de emergências, logo vem o médico: 
 
– Você que é familiar de Rafael? 
– Sou sim, mas o que houve doutor? 
– Rafael está inconsciente e terá que passar por uma cirurgia de riscos! 
 
Cecília ao receber a notícia resolve ligar para seus familiares e os de Rafael: 
 
– Mãe, vem aqui no hospital Vitória – Cecília falava chorando muito. 
– Mas o que houve, filha? 
– O Rafa foi atropelado, vem, mãe, rápido. 
– Tá bom, filha, tenta ficar calma. 
 
Ceci desliga o celular e não demora muito, liga para a mãe de Rafa: 
– Dona Ana, é a Cecília, venha rápido para o hospital Vitória. 
– O que houve, Cecília? 
– O Rafa... O Rafa... 
– O que tem o Rafa? 
– Ele está inconsciente, aqui no hospital... 
 
Dona Ana desliga o celular nem deixa Cecília terminar de falar. Pouco tempo depois 
Dona Ana chega ao hospital: 
 
– Como meu filho veio parar aqui? 
– Ele foi atropelado depois de uma grande discussão entre nós – Cecília fala muito 
nervosa. 
– É tudo culpa sua – fala a mãe de Rafael estressada. 
– Não... Não é culpa minha – Cecília chorava. 
 
Logo em seguida chega dona Eliane, mãe de Ceci, dando o maior apoio: 
 
– O que houve filha? 
– Não é culpa minha, mãe, nós tivemos uma discussão e ele saiu correndo lá de casa e 
foi atropelado – Cecília fala depressa inconformada com o ocorrido. 
– Filha, tenta ficar calma. 
– Mãe, se acontecer algo eu juro... 
– Não fala isso, filha! 
– Falo sim, se acontecer algo com o Rafa, eu me mato. 
 
O médico chega à sala onde todos esperavam por notícias, e Cecília sai correndo em sua 
direção. 
 
– Doutor, o Rafa saiu da cirurgia? 
– Saiu sim, mas cadê o responsável por ele? 
 
Dona Ana vai até o médico: 
– Sou eu, doutor, a mãe dele. 



– Seu filho saiu da cirurgia, porém precisará da sua permissão para levá-lo a outro 
hospital. 
– Aceito qualquer coisa para o bem do meu filho – Dona Ana chorava muito. 
 
Cecília interrompeu gritando: 
 
– Quero ver o meu amor.  
– Cecília, o Rafael não pode receber visitas – dizia o médico já saindo da sala. 
 
No outro dia o médico vem falar com Cecília e dona Ana: 
 
– Vocês têm duas escolhas. 
– Fala logo, doutor – dona Ana falava nervosa. 
– Dar sedativos para estimular o óbito ou ele ficar encubado na UTI por um tempo 
indeterminado? 
– O que seja melhor para nós e para ele! – Dona Ana chorava. 
 
O médico com a ajuda de dona Ana resolve levar Rafael para UTI de outro hospital. No 
caminho Rafael não aguenta e morre. Quando receberam a notícia todos ficaram 
desesperados, principalmente Cecília que começou a gritar: 
 
– Naaão... Não, o Rafa não – Chorava muito – Meu amor não pode me deixar. 
– É tudo culpa sua – dizia dona Ana. 
 
Conforme iam se passando os dias Cecília ficava cada vez se sentindo mais culpada. 
Todos os dias, pensava em se matar, mas sua mãe tirava a ideia de sua cabeça. Sem sua 
mãe estar por perto pensou em se matar, com isso saiu de sua casa e se jogou em frente 
a um carro. O motorista saiu de seu carro em direção a Cecília e por coincidência logo a 
reconheceu, pois ele era Matheus, muito preocupado logo ligou para ambulância. Os 
médicos colocaram Cecília na maca e Matheus foi junto para o hospital, chegando lá 
tentou um contato para comunicar os familiares de Cecília. Ligou para dona Eliane a 
comunicando: 
– Senhora, você que é mãe da Cecília? 
–Sou sim, por quê? 
– Ela se jogou em frente a meu carro. Estou com ela no hospital. 
– Já estou indo para aí – Eliane chorava 
 
Quando Eliane chegou ao hospital, o médico estava conversando com Matheus. Eliane 
se aproximou: 
– Como ela está?– Eliane estava nervosa. 
– Sinto muito, mas o médico acabou de me informar que Cecília irá ficar paraplégica. 
 
 
 



Gabrielle Sversut  
 

(...) 
Paula esperava ansiosa Beatriz e Luiza chegarem, quando mais rápido chegassem mais 
poderiam aproveitar a praia. Paula ouve uma buzina e sai depressa puxando sua mala, olha 
pela janela e vê suas amigas já esperando, despede– se de sua mãe e entra no carro. 
 – Oi, meninas – Paula disse alegre 
 – Oi – Beatriz e Luiza respondem juntas. 
 – Não vejo a hora de chegar, cair no mar e pegar um bronzeado. 
 – Ah, você não é a única. Também estamos muito ansiosas. 
 E foram assim as três tagarelando sem parar, até chegar. Logo que chegaram se 
trocaram e foram para a praia. Lá Paula andava distraída, quando esbarrou sem querer em um 
menino, que já foi pedindo desculpa, ele era moreno, forte e muito bonito. 
 – Oh minha nossa! Me desculpa, eu vinha tão distraído que nem  vi por onde andava. 
Você está bem? – disse o menino enquanto gesticulava. 
 – Não foi nada, eu que não estava prestando atenção e esbarrei em você.  
 – Ah, desculpe, meu nome é Matheus. E como é o seu? 
 – Ah sim, meu nome é Paula. 
(silêncio) 
 – É... Então quer ficar por aqui e ver o jogo de vôlei? 
 – A desculpa eu não vou poder, acabei saindo pra andar e nem avisei minhas amigas e 
já faz tempo que saí, elas já devem estar preocupadas. 
 – Então tá, nos vemos por aí. 
 – É, nos vemos. 
 Cada um saiu para um lado, ambos com um sorriso no rosto. Paula foi voltando para 
onde suas amigas tinham ficado, mas quando chegou elas já não estavam mais lá, decidiu 
então voltar para a casa de praia. 
 – Até que enfim você apareceu – disse Luiza aflita, abraçando Paula – eu e a Beatriz 
estávamos preocupadas com você. 
  – Me desculpa sair sem avisar vocês, é que eu decidi ir andar um pouco. 
 – É, mas vê se não faz isso de novo, o importante é você tá bem. 
 Elas entraram, Paula contou que tinha esbarrado em um menino chamado Matheus e 
que ele era muito lindo. Anoiteceu e elas foram dormir, pois estavam cansadas da viagem. 
 Beatriz acordou cedo, preparou o café da manhã e foi acordar as meninas. 
 – Ei, meninas, vamos acordando, eu já preparei o café – disse Beatriz batendo palma 
para acordá-las  
 –Opa, demorou, hoje eu quero aproveitar muito. – Paula levantou em um pulo. 
 – Ah não, é muito cedo – Luiza reclamando como sempre. 
 Não demorou muito Luiza levantou tomou café da manhã todas trocaram de roupa e 
foram à praia. 
 O mesmo aconteceu todos os dias, acordavam tomavam café da manhã, iam para a 
praia, voltavam almoçavam, ficavam esperando o sol “acalmar” um pouco, voltavam para a 
praia e finalmente voltavam para a casa jantavam, tomavam banho e iam dormir. No sábado, 
elas fizeram tudo diferente, acordaram cedo foram fazer caminhada na praia, tomaram café da 
manhã em uma panificadora pela orla marítima e já ficaram pela praia, depois almoçaram em 
um restaurante, e foram para a casa se arrumar para a festa que iriam. 
 – Já estão prontas meninas? – disse Beatriz toda arrumada. 



 – Ainda não, só mais um minutinho – Paula falou dando os últimos retoques na 
maquiagem. 
 – Calma, só vou pegar minha bolsa – gritou Luiza enquanto correu até o quarto. 
 – Rápido, vamos nos atrasar.  
 Quando todas estavam prontas, entraram no carro e foram. Assim que entraram na 
festa, Paula de longe já viu Matheus, foi quando ela abriu um grande sorriso, ele ficou durante 
um tempo só olhando-a de longe, até que criou coragem e foi falar com ela : 
 – Oi, Paula, tudo bem? 
 – Oi, Matheus, tudo sim e você? 
 – Estou bem. 
 – A então essas aqui são minhas amigas, Beatriz e Luiza. 
 As meninas foram saindo de fininho para deixar os dois sozinhos. No decorrer da noite 
eles conversaram, dançaram, deram risada enfim se divertiram muito. A hora passou muito 
rápido, Paula já estava cansada, Matheus se ofereceu para levá-la embora, ela é claro aceitou. 
Os dois foram andando pela praia e quando viram já tinham chegado. 
 – Pronto, chegamos, é aqui – diz Paula, mostrando a casa. 
 – E então gostou da festa? 
 – Se eu gostei? Nossa, eu amei, me diverti muito com você. 
 Houve um silêncio. Ambos se olharam, ela ficou sem graça e abaixou a cabeça. 
Matheus com a ponta do dedo indicador levantou seu queixo olhou nos seus olhos e a beijou, 
Paula lhe correspondeu, foi um beijo calmo mas muito intenso, cheio de sentimento. Pararam 
por um momento e se olharam sorrindo. Permaneceram ali, conversando durante mais algum 
tempo, até que um encontro foi marcado. Seria segunda-feira, passariam o dia todo juntos, 
eles iriam fazer uma caminhada na praia, logo em seguida um mergulho em alto-mar, um 
passei de barco e por fim voltariam para jantar. E foi assim que fizeram, Matheus buscou Paula 
e fizeram todo o programado. 
 Mais uma semana de passou e durante todos os dias eles se viam, saiam, conversavam 
e se apaixonavam cada vez mais. Matheus até levou Paula para conhecer seus pais. Passeios 
simples, porém para ambos significavam muito. 
Podia até parecer pouco tempo pra estar gostando tanto de uma pessoa, mas eles sabiam que 
o sentimento era verdadeiro e puro e que era aquilo que eles queriam. 
 
 Faziam duas semanas que Paula, Luiza e Beatriz estavam na casa de praia e tinham que 
voltar pois as aulas começariam em poucos dias.  
 – Paula, Luiza, as aulas voltam segunda e hoje já é quinta, acho melhor a gente ir 
arrumando nossas malas e organizando a casa para deixar tudo em ordem, temos que voltar 
no máximo até depois de amanhã. 
 – Nossa, mas já? Passou tão depressa. Queria ficar pelo menos mais uma semana aqui. 
– Era Luiza, reclamando mais uma vez. 
 – AAH qual é Bia? Vamos ficar mais um pouco, por favor? – Paula fez cara de cachorro 
que caiu da mudança. 
 – Isso, Bia vamos ficar mais um dia, por favor, por favor? 
 – TÁ BOM, só vocês mesmo pra me fazer mudar de ideia. 
 – Ebaaa – comemoraram Paula e Luiza. 
 Assim que terminaram de conversar sobre o dia que voltariam para casa, Paula ligou 
para sua mãe, dona Helena, avisando que iam voltar no sábado e em seguida ligou para 
Matheus contando que iria embora no sábado. Ela ficou supertriste em ter que ir e não poder 



ficar o resto das férias com ele. Como ela iria embora Matheus tirou o dia todo pra ficar com 
ela.  
 Paula escuta alguém chamando e corre até o portão, era Matheus, ele estava 
segurando um grande buquê de rosas. 
 – Ai meu Deus – diz Paula muito alegre. 
 Paula abre o portão e Matheus entrega as rosas para ela e lhe dá um beijo demorado. 
Os dois passaram o dia todo juntos, na casa de praia em que Paula estava hospedada. 
Anoiteceu e Matheus tinha que ir embora, a despedida foi muito triste para ambos, durante a 
despedida marcaram de se encontrar quando voltassem a rotina de aulas. 
 Era o dia de elas voltarem. Acordaram cedo, arrumaram tudo no carro e pegaram a 
estrada. Durante o caminho havia muita neblina e era difícil de enxergar. Porém Beatriz ia com 
cuidado, prestando bastante atenção, enquanto Luiza e Paula iam ouvindo música e 
conversando animadas. Mesmo com a neblina Beatriz sentiu uma luz vindo em seu rosto, a luz 
era forte e vinha depressa. A luz foi chegando mais e mais perto e logo em seguida sentiram 
uma forte pancada no carro, a carreta tinha vindo na contramão e jogado o carro fora da pista, 
as três ainda estavam conscientes depois que o carro parou de capotar. O resgate demorou a 
chegar e enquanto não chegava elas sofriam de dor. Enfim quando chegou foram tiradas de 
dentro do carro rapidamente, e em seguida atendidas, as lesões de Beatriz e Luiza não eram 
graves, mas teriam que ficar em observação, ao contrário de Paula que estava gravemente 
ferida, não sentia as pernas e gritava de dor no restante do corpo. Ela foi levada ao hospital às 
pressas, em seguida avisaram sua mãe, dona Helena, que Paula estava internada no hospital.  
 Assim que soube do ocorrido, dona Helena entrou em choque, não acreditava que sua 
filha tinha sofrido um acidente. Saiu de casa e foi diretamente para o hospital. No momento 
que chegou, ela chorava muito e pedia pra ver a filha, mas ela não podia, Paula estava 
passando por exames. Angustiada andava de um lado para o outro da sala de espera, até que 
apareceu um médico chamando pela responsável da Paula: 
 – Senhora Helena, responsável por Paula? 
 – Aqui. 
 – Então, minha senhora, tenho uma notícia boa, mas também uma ruim, a boa é que 
agora ela já está melhor mas ainda está sedada. E a ruim é que ela... Não vai poder voltar a 
andar, ela sofreu uma lesão grave e perdeu os movimentos das pernas. Eu sinto muito. 
 Assim que o médico terminou de falar, dona Helena não se conteve e começou a 
chorar mais. 
 Beatriz e Luiza foram liberadas no mesmo dia. 
 Quando Paula acordou, os médicos e sua mãe foram até o quarto onde estava, para 
dar a notícia que ela havia ficado paraplégica. Ao contarem, Paula não acreditava que isso 
tinha acontecido com ela. 
 – COMO ASSIM? ISSO NÃO PODE ESTAR ACONTECENDO COMIGO, O QUE EU FIZ PRA 
MERECER ISSO? EU QUERO MORRER, NÃO QUERO TER QUE FICAR EM CADEIRA DE RODAS, 
DEPENDENDO DE TODOS – Paula gritava inconformada. 
 Os médicos saíram do quarto e dona Helena continuou ali tentando acalmar a filha. 
 – Calma, filha, não é bem assim que as coisas são, calma... Tudo vai passar... 
 Depois das palavras aconchegantes de mãe, Paula foi se acalmando até que dormiu.  
 Paula continuou durante mais alguns dias no hospital, durante o tempo que passou lá 
sua mãe estava sempre com ela, Paula então contou que havia conhecido um menino 
chamado Matheus, contou tudo que passou com ele e que estava muito apaixonada e que 
queria passar todos os dias de sua vida com ele. Algum tempo depois que sua mãe deu uma 



saída do quarto, Paula ligou para ele contando o que tinha acontecido com ela e com as 
amigas, e contou onde estava. 
 Matheus então resolveu fazer uma surpresa para Paula, comprou uma cesta de doces 
e um buquê de flores. E foi até o hospital lhe fazer uma visita. Quando ele chegou lá, ela ficou 
impressionada, ele foi logo enchendo ela de beijinhos para sarar logo. Matheus passou o 
restante do dia com ela.  
  No dia seguinte Paula já se sentia bem melhor, e recebeu alta. Porém deveria ficar em 
repouso no mínimo uma semana.  
 Uma semana se passou, Paula havia se recuperado dos ferimentos rapidamente. 
Matheus tinha avisado que passaria para buscá-la e levá-la para um lugar secreto. Paula espera 
ansiosa por Matheus, que por fim chega e a ajuda a entrar no carro. Durante o caminho vão 
ouvindo músicas, conversando, dando risada, até que quando vai chegando perto ele venda os 
olhos dela, e vai guiando a cadeira de rodas até o topo de uma montanha de onde dá para ver 
o pôr do sol perfeitamente. 



GUILHERME MATEUS LATOH  

Preso por um acaso  

Era uma sexta feira, Mateus acorda para ir para escola, ele levanta, toma banho, se arruma e 
sai. Ele se despede de seus pais. Quando chega a última aula, ele fica com uma dor de barriga e 
precisa ir ao banheiro. Como Mateus nunca tirava o foninho de ouvido, o sinal da escola bate e 
ele não escuta e fica trancado lá.  

Quando sai do banheiro, percebe que o lugar estava muito quieto, vai procurar por alguém, 
mas não encontra nada. Ele poderia ligar para seus pais mais quando Mateus pega o telefone 
vê que está sem sinal e vai procurar um lugar para dormir. 

Mateus arruma uma mesa e pega os colchonetes das aulas de educação física, quando escuta 
barulhos estranhos e vai ver o que era. Percebe que havia um homem roubando o dinheiro da 
escola. Mateus queria ver quem era e vai para cima dele, ele se garantia, pois praticava MMA 
já há alguns anos, e vai para cima do cara e o acerta com um soco, logo em seguida já tirou o 
que estava tapando seu rosto e percebe que era o zelador da escola. E quando se distrai o 
assaltante sai correndo.  

Enquanto isso sua mãe, Fátima, e seu pai, Enrique, começam a ficar preocupados com seu 
filho. Enrique fala para Fátima que como era sexta-feira ele deveria ter saído com seus amigos 
e que ele tinha a chave da casa. 

No dia seguinte seus pais percebem que Mateus ainda não tinha chegado, e ligam para a 
polícia. Chega a casa deles um homem chamado Sebastião, era um policial que iria comandar o 
caso. 

Mateus começou a ficar com fome já que estava na hora do almoço e ele vai para a cantina 
para ver se achava algo para comer. Ele come alguma coisa. E vai direto procurar por um 
telefone para ligar para seus pais mas estava sem sinal porque o zelador tinha cortado a linha 
já que estava correndo perigo. 

Já era de noite e o zelador volta o que com mais dois amigos, ele consegue entrar com 
facilidade já que tem a chave do lugar, e vão atrás do menino, chega uma hora que eles o 
encurralam, os bandidos começam a ameaçar ele e, quando vê que está ficando perigoso 
demais, acerta uma canelada na cabeça de um dos caras que logo cai no chão. Então os outros 
dois começam a brigar com Mateus que não aguenta, ele fica apanhando um monte, eis que 
surge uma menina de trás de uma porta a acerta o homem que estava segurando Mateus com 
uma vassoura. 

Os dois saem correndo e se escondem dentro de uma das salas, e lá ele pergunta para a 
menina quem ela era e de onde tinha surgido. Ela diz que era Beatriz e morava na escola 
porque não tinha família e tinha fugido do orfanato, e que quando viu que ele estava 
apanhando muito ela se sentiu na obrigação de ajudá-lo.  

Eles estavam conversando e se distraíram e os bandidos os acharam e amarraram suas mãos, 
Mateus fica se mexendo e consegue se soltar; ele pensa em sair correndo mas lembra que 



Beatriz o tinha salvado e a desamarra também mas sem deixar que os bandidos percebam. 
Quando conseguem, os dois saem correndo e gritando por socorro, bem na hora Sebastião 
passava em frente à escola e se lembra que Mateus podia estar preso dentro da escola e vai 
ver. É quando vê Beatriz pedindo por socorro.   

Sebastião arromba a porta para entrar porque consegue ver os bandidos pegando eles, mas os 
mesmos não estavam armados então foi fácil pegar os dois e prendê-los. 

Mateus liga para seus pais, que vêm buscá-lo e agradecem Sebastião pela ajuda, e a menina é 
obrigada a voltar para o orfanato. Quando chega segunda-feira ele fica meio cabreiro de entrar 
na escola, mas entra e depois de um tempo já não liga mais. 

 

  



Juliana Melnik Muniz 
 

Paixão errada 

  Estava eu num dia normal na escola pensando em tudo o que tinha feito até agora. 
Eu era a pessoa mais deprimida e sozinha que existia na face da terra, tinha discutido 
com todas as patricinhas da sala e, para piorar a situação, ainda estava apaixonada por 
Gustavo. 

Pra mim ele era perfeito, não o tirava da cabeça, mas eu não consegui falar ainda 
pra ele. Aliás só mais três pessoas sabem disso: Leandro, Michelle e Diego. Infelizmente 
Gustavo andava com essas patricinhas, e eu a cada dia que passava me sentia mais 
distante dele, mas ao mesmo tempo mais apaixonada. 

Tinha mais um problema: o meu amigo Leandro era apaixonado por mim, ele 
sempre me questionava o porquê de eu gostar do Gustavo. Ele melhor que ninguém 
conhecia o Gustavo, pois eram vizinhos há muito tempo e sempre vinham juntos pra 
escola. 

A Michelle era minha pequenina amiga, era uma conselheira em tanto, acreditava 
que eu iria sofrer menos se eu falasse mais com o Gustavo, mas ela também era muito 
amiga do Leandro e sentia muita pena dele. 

Diego tinha certa raiva de Gustavo, não gostava do jeito que ele agia, pois ele era 
um tanto arrogante, mas ele sempre dizia: “Faça o que quiser, mas lembra o que eu 
acho.” 

Eu tava na escola conversando como Leandro quando vi o Gustavo vindo com a 
menina que eu mais detestava das patricinhas, a Márcia. Quando vi, fiquei 
completamente desesperada, e perguntei a Leandro porque estavam juntos. 

– Por que ele está junto com essa menina? 

– Por que você quer saber? 

– Por nada, ué. Só quero saber, não posso? 

– Ele está namorando com ela. 

Nessa hora senti que mais nada valia a pena e o Leandro me falando “eu te avisei” 
e então pensei um pouco e pensei: agora é guerra. Na mesma hora falei por Leandro: 

– E você continua gostando de mim? 

– Você sabe que sim! 

– É que nos últimos dias percebi que estou gostando de você. 



Depois de falar isso, ele me pediu em namoro, mas tudo não passava de um plano: 
já que o Gustavo estava me causando ciúmes, eu resolvi fazer o mesmo usando o 
Leandro. Eu acreditava que, fazendo ciúmes nele, ele viria correndo pra mim.  

No primeiro dia que de namoro fingido, tudo deu errado, Gustavo, começou a 
incentivar meu namoro com o Leandro, mas me mantive firme acreditando que ia dar 
certo meu plano. 

A Michelle e o Diego me alertaram, dizendo que o que eu estava fazendo é errado 
porque eu estava lidando com os sentimentos dos outros. Mas eu não estava nem aí, 
continuei seguindo o meu plano. 

No dia seguinte eu fui para o parque com Leandro, e, quando estávamos lá, vi 
Gustavo com os amigos dele, e ele ficou insistindo para que a gente se beijasse, eu dizia 
não e insistiam tanto que quando vi falei toda a verdade para os dois. 

Nisso aproveitei a chance e falei dos meus sentimentos para Gustavo e me 
decepcionei muito, pois ele disse que nunca namoraria comigo, pois ele e o Leandro eram 
amigos há muito tempo e que não poderia machucá-lo. 

Depois de ter contado toda a verdade para o Leandro, ele não quis mais nada 
comigo e acabei sozinha e sem ninguém. 

 

 



Karen Martins Cavalheiro 
 

Decisões 
 
 
  Início de 2008, Maria Clara começara no colégio novo.  E eu estava indo me 
inscrever para o exército.   
   Maria Clara?  Ah, é a menina mais linda do Mundo. Tímida, carinhosa e sutil. 
E eu? Irmão dela, John, e melhor amigo também. Nossos pais morreram em 
um acidente de carro há quatro anos. E nós moramos com a nossa avó até eu 
completar 18 anos. Eu só tinha a ela, e ela só tinha a mim. Maria tinha idade o 
suficiente para fazer o que bem entendesse. Nunca a proibi de nada, mas 
sempre quis seu bem. 
  
  Bom, tudo começou na aula de física, estávamos conversando até que o 
professor entrou. Joseph W. Pra mim ele tinha cara de louco, mas ela parece 
que se apaixonou à primeira vista. Ele era inteligente, gentil, bonito, olhos 
claros, cabelo escuro, e uma simpatia de se admirar. É, ela se apaixonou. Ele 
tinha o dobro da idade dela, claro. Mas Maria nem ligava pra isso. 
    E o tempo foi passando e as coisas foram piorando. Estranho foi eu ver 
muitas vezes Maria se atirando para o professor, tentando seduzi-lo, se mostrar 
para ele. Mas isso não era de seu feitio, ela era diferente, pelo menos eu 
pensava isso. Algumas vezes ele caía na tentação, e isso me incomodava, 
muito. Porque eu sabia, mas não tinha nem como incriminá-lo, etc. 
   Foi então que eu corri na sala da secretaria, no intervalo de aulas, e procurei 
alguma coisa dele, seu currículo, ficha ou coisa assim. Mas tudo o indicava 
para o melhor, o professor perfeito, melhores escolas, melhores notas, e nada 
que o incriminasse.   
   Conversei com ela algumas vezes sobre isso, mas parecia que nada mudava 
seu pensamento. Ela dizia que estava envolvida e que ele era o homem de sua 
vida. Mas eu nunca entendi. Tudo bem, eu tive que me afastar por uns tempos, 
para servir ao exército, viajar para alguns lugares, somente por alguns meses, 
pois estava faltando homem por lá.   
    E em uma dessas viagens, em uma história de noite de um colega, descobri 
que o tal Joseph era médico na cidade dele, claro que com outro nome, 
Freddy, e matou muita gente nesse emprego. Depois que o descobriram, ele 
fugiu, e nunca mais ninguém teve notícias. As características batiam, era ele!  
Mas eu não tinha a mínima ideia de colocar isso na cabeça da Maria.  
   Quando voltei, Maria estava diferente. Fria, e estranha. Tentei falar o que 
tinha descoberto sobre Joseph, mas ela sempre dizia que era pra eu parar de 
implicar com ele e parar de inventar histórias bobas.  
   Ela chegou a me contar que uma vez ele disse que largaria sua carreira de 
professor, abandonaria a vida inteira pra ficar com ela, tudo isso só por ela. Ah, 
mas a bobinha acreditou, é claro. Decidi abrir o jogo e jogar na cara dele tudo o 
que eu sabia. 
    Fui à sala dele depois da aula, e falei tudo. No começo ele negou, tentou 
argumentar, disfarçar, mas logo confessou tudo. E disse que acreditava em 
Maria, mas sua ingenuidade e criancice a prejudicavam bastante em sua vida. 
Usou palavras chulas e grossas. Logo depois, me ameaçou. Disse que, de 



qualquer forma, ninguém acreditaria em mim mesmo, muito menos minha irmã. 
Pois ela o amava e faria qualquer coisa por ele.  
  Eu sabia que ela não acreditaria em mim e, se ele quisesse, sim, Maria fugiria 
com ele.   
  Em algumas vezes eu tentei explicar pra ela o que acontecera, mas ela não 
acreditava. Deixei passar. Até que Maria me disse que estava com uma 
possível gravidez.  
  Em meio a toda essa loucura, eu tentando me concentrar nos estudos, pois já 
tinha reprovado vezes e vezes, tinha que me ajeitar na escola. Mas toda essa 
confusão com a minha irmã estava acabando comigo.  
    Realmente fiquei muito decepcionado com ela, quando me contou sobre o 
filho que esperava. E eu tinha quer fazer algo pra acabar com aquele louco que 
fez isso com ela. Decidi ter mais uma conversa com ele, e dessa vez gravar 
tudo, e de vez entregá-lo para a polícia. Primeiro porque ele a engravidou, e 
segundo porque ele tem que pagar por tudo o que fez. 
   Eu fui. Ele chegou a me bater, mas eu consegui. Gravei tudo no meu celular, 
ele confessando outra vez o que tinha feito no passado, e que só estava 
usando Maria Clara para ajudá-lo com suas falcatruas, e depois chegar a 
outras pessoas, sair do país e recomeçar tudo.  
    Foi a noite mais amedrontadora que eu já passei na vida, achei que ele ia 
me matar, ou coisa do tipo. Mas eu consegui fugir, e fui direto pra delegacia.  
  Contei tudo, mostrei a gravação, que, aliás, estava ruim demais. Mas não sei 
como, quando chegaram a sua casa, ele já não estava mais lá. Eu suspeito de 
algum espião, alguém infiltrado, sempre observando tudo pra ele. Pois ele teve 
muito pouco tempo para escapar, e ainda conseguiu.  
   O pior foi que quando eu cheguei em casa, Maria já não estava mais lá. 
Sobraram apenas algumas roupas suas, e o dinheiro que a gente juntava para 
pagar a faculdade dela tinha sumido.  
     Eu fiquei totalmente perdido, desamparado, pensei milhares de coisas, e se 
ele tivesse feito algum mal pra ela? Eu a amo tanto, não podia deixar nada 
acontecer a ela. 
   A polícia foi compreensiva, e nós fomos atrás. Ficamos dias e dias à procura 
e, quando já estávamos perdendo as esperanças de encontrar alguém, 
recebemos uma ligação anônima, dizendo que Joseph estava em um casebre 
no interior, e que tinha chegado lá há menos de três dias. Sabendo disso, nós 
fomos atrás, sem perder tempo, mas descobrimos que já não havia ninguém na 
velha casa. Isso me decepcionou muito. Me fez perder totalmente minha fé, 
minha esperança de encontrar minha linda irmã. 
  Até que, ela me ligou. Eu me senti tão aliviado, mas tão preocupado ao 
mesmo tempo, ela chorava muito e eu também não segurei as lágrimas, ela me 
disse que estava com saudades, e que não dava mais para voltar atrás, que já 
estava envolvida demais. E que, se ela pudesse voltar no tempo, não pensaria 
duas vezes. Disse que no fundo sempre soube o que Joseph era, mas que o 
amor a moveu demais. Ela tinha pouco tempo e não sabia o que fazer.  Não 
sabia se entregava Joseph de uma vez por todas ou esperava o tempo decidir 
se o coração iria falar mais alto que a razão. Ela estava agonizando, perdendo 
a cabeça. 
 O que mais me machucou foi ouvi-la dizendo que estava sofrendo e que devia 
ter me escutado, e do nada a ligação caiu, ou sabe-se Deus o que aconteceu. 



   A polícia disse que procurava por ele há muito tempo, e que ninguém 
exatamente sabia seu nome verdadeiro. Ele era simplesmente um psicopata, 
louco, que tinha prazer em matar, fazer mal, e coisas do gênero.  
   Algumas horas depois, Maria me ligou de novo. Disse pra eu ir junto com a 
polícia, para um posto próximo à Serra da Boa Maré, que ela o entregaria de 
vez.  
   Dito e feito, a polícia chegou quieta, sem carro ou qualquer identificação. 
Joseph estava dentro da loja de conveniência, e Maria ficara no carro. A polícia 
cercou o lugar, e pegou Joseph. Ele sabia que Maria o tinha entregado, e 
repetiu algumas vezes, que voltaria e acabaria com a vida dela. 
    Foi tão lindo quando ela correu me abraçar, estava com um barrigão de sete 
meses e algumas semanas. Com lágrimas no rosto, me abraçou apertado, num 
gesto desesperado, saudade mútua, toda desarrumada, e com algumas lesões 
no rosto.  Eu chorei vendo a minha menininha tão malcuidada, tão 
desamparada. Mas aquele pesadelo tinha acabado. Apesar de estar 
carregando no ventre um filho de um malandro, seria uma criança muito 
amada. E Maria não desistiria de tudo, ela seria guerreira, trabalhadora e iria 
criar essa criança com muito amor, e alegria. E claro que eu vou participar de 
toda essa família em que, de uma tragédia falha, brotou um anjo lindo. Nós 
ficaremos bem, e eu vou ajudá-la no que precisar. Pra sempre! 
 



Lediane de Oliveira 

Os Dias de Estela 

Aquele dia... Bendito dia em que minha vida foi por água abaixo... 
Eu estava na escola, quando tocou o sinal de saída. E lá fui eu, naquela tarde de chuvas, 
descer as escadas do colégio quando, sem perceber, vou ao chão por causa de uma goteira. 
Ao ver aquilo, meus colegas falaram para a diretora e ela ligou para minha mãe. Mamãe, 
muito atenta com cada passo de seus filhos, vem correndo e me leva ao médico, no 
consultório do doutor Silveira. Ele pede alguns exames, pois diz que é sempre importante 
saber como está nossa saúde, mas não era bem assim, ele havia percebido algo estranho em 
mim, como ele mesmo havia falado para minha mãe. Ao sair o resultado, ele nos chamou 
para contar o que foi constatado. E lá fomos eu e minha mãe naquela tarde de neblinas ao 
consultório. Percebi um ar estranho nele, mas não dei muita atenção. 
 Ele fez alguns testes comigo, mas na hora não entendi muito, afinal de contas, sempre 
o achei meio louco. Depois me dei conta do porquê: eu estava com degeneração 
espinocerebelar, uma doença rara, incurável, na qual meus movimentos e tudo que eu 
poderia fazer com meu corpo se acabariam e ainda me levaria a morte. 
            Sem acreditar no que ouvi, eu me coloquei em lágrimas, vi minha vida acabada. Ela 
passou em minha mente como uma retrospectiva. E ainda vieram aquelas perguntas como: 
“Como irei continuar minha vida?” Justo eu que tinha um futuro brilhante pela frente... 
Minha vida como psicóloga havia acabado.  
            Meu pai... Meu pai, aquele homem trabalhador, alegre, deixou sua alegria de lado por 
causa de mim! Nem sei como representar a situação em que ele estava. Só que, 
sinceramente, não sei se estava triste por mim ou pelo meu futuro! 
            Sem querer, eu o ouvi falando com minha mãe, e ele falava que sentia muito, mas 
teriam que aceitar, porque ainda assim eu era filha deles, e agora, mais do que nunca, eles 
precisariam estar comigo. 
            Minha mãe, por outro lado, custou a aceitar. Mas quando o tempo passou e eu fiquei 
na cadeira de rodas, ela passou a me dar mais atenção.            

Mas continuando a história, na noite em que descobri a doença, voltei para a minha 
casa e fui para o meu quarto, e lá, não consegui me conter, chorei e chorei, mas no fundo 
pensei: “Do que me adianta ficar aqui chorando se ainda tenho um tempo pela frente?” E 
resolvi que viveria o restante do meu tempo feliz. 
           No outro dia, eu estava dormindo ainda quando recebi uma ligação, era Natan, ele se 
declarou para mim, e eu, como o amava, fiz o mesmo, ele disse que já sabia de tudo e nunca 
iria me abandonar e estaria comigo até nas horas mais difíceis...  

Estela morreu no dia 12/05/2006, a doença já havia tomado conta dela, e nem a 
fisioterapia e os remédios estavam adiantando. Ela foi e deixou muita alegria e simpatia. 
Mas até hoje eu, Natan, me pergunto, “porque ela?”, entre bilhões de pessoas no mundo, 
ela foi a escolhida? Por quê? 



Leticia Santos da Cunha  
 
    Uma Grande Amizade    
 
20, de novembro 1997 (quinta-feira) 
 

Estava eu olhando pela janela, era um mês chuvoso e frio e eu só queria pensar 
nela, em como a amo e se ela pelo menos se importa comigo, se é que alguém se 
importa comigo. 

Foi quando resolvi ligar para meu amigo Mateus, pois ele gosta de mim ou pelo 
menos finge que gosta. Às vezes penso se eu o atrapalho, se ele só fala comigo por 
pena de eu não ter outra pessoa para falar. Mas aí eu percebo que ele também não 
tem ninguém, afinal ele é esquisito, vive em uma casa isolada e nunca abre a boca. 
Quando conversamos, só me ouve, nunca fala e, as poucas vezes que ele sussurra 
alguma coisa, eu não entendo. 

No telefone, eu o chamei para vir até minha casa, pois eu estava morrendo de 
tédio e não gosto de jogar videogame sozinho. Ele disse que viria dali uns cinco 
minutinhos. 

Ele chegou, abri o portão e entramos. Minha mãe deu oi pra ele, e subimos pra 
jogar algo. Estávamos jogando, e eu ganhando como sempre, conversávamos e tal. 
Deu a hora e ele estava indo embora, eu disse: “Nos vemos amanhã.” Por hoje foi só 
isso, ele foi embora e eu fui dormir. 

 
21, de novembro de 1997 (sexta-feira) 

 
Já na escola eu não pensava em nada, só nela, aahh! Sabrina se você soubesse 

como te amo. No recreio, eu a vejo passar, estava sentado em um banco qualquer ao 
lado do Mateus. Foi quando ele me deixou irritado, ele falou se eu gostava da Sabrina, 
eu não entendi nada, de onde esse moleque sabe disso, será que está tão na cara 
assim. Fiquei sem resposta, para garotos não é muito fácil falar que ama alguém, pois é 
taxado como trouxa, emo, entre outros nomes, aí gritei “não” e o xinguei de certos 
nomes. Ele deu um leve sorriso e me disse: “Tudo bem, era só pra saber mesmo.” 
Como eu fiquei irritado, nem falei com ele na escola mais, fui embora, mal olhei em 
sua cara. Já em casa tudo foi normal como sempre. 

 
24, de novembro de 1997 (segunda-feira) 

 
Depois de um final de semana, sem sequer falar com Mateus, já tinha até 

esquecido o ocorrido. Na sala de aula, voltei a falar com ele, e nem toquei no caso. 
Enfim bate o sinal para o recreio, todos já tinham saído; estava esperando ele 

para irmos, ele me olha estranho e diz: “Ela já sabe, eu contei que você a ama, mandei 
um bilhete com seu nome agora há pouco.” 

Meu coração parecia que tinha parado e minha alma tinha se perdido por 
alguns instantes, até que ela voltou e recobrei a consciência, não disse nada, só o 
peguei pela gola da camisa, o ergui, não sei se eu sou forte ou ele fraco, mas o joguei 
no chão e disse: ”Nunca mais fale comigo, seu traidor.”  

 



 
26 de novembro 1997 (quarta-feira) 
  
 Ontem não fui à escola, estava morrendo de ódio, prometi a mim mesmo que 
nunca mais iria falar com aquele... Nem iria para escola, mas hoje percebi que se não 
for ao colégio não vou mais vê-la. Então fui. 

Isolado como sempre, em um banco qualquer e ele no banco ao lado na mesma 
situação que eu. Mas ele estava diferente, tinha marcas nos braços e um tubo no nariz, 
na hora pensei se era por causa do ocorrido na segunda, mas acho que não, bem eu 
que não iria me desculpar, ele que pediu por causa do que ele disse. Sabrina me olha 
estranho e eu mal tenho coragem de erguer minha cabeça quando estou perto dela. 

Mais uma porcaria de dia já estava indo embora, não via a hora de chegar em 
casa, o sol se pondo, e eu em uma rua vazia, o céu laranja e eu sozinho. Quando estou 
passando na frente da casa dele e ele ousa vir falar comigo, disse para irmos até o 
banco na frente de sua casa, tinha algo a me falar. Bem, eu tinha muita coisa a dizer 
para ele, mas sentei e ouvi. Mateus começa dizendo que sente muito e pede 
desculpas. Eu fico calado. Ele diz ter feito uma coisa boa por mim e que tenho que ir 
falar com ela, pois é uma garota muito legal, ela não é esnobe nem nada. Permaneço 
em silêncio. O garoto, sem saber o que fazer para que o perdoe, fala que eu sou o 
melhor amigo dele que temos uma amizade bonita e não é por pouca coisa que 
devemos ficar brigados e que, se eu quiser, ele vai falar com ela. Eu resolvo perdoá-lo 
e enfim criei coragem e disse a ele para ir falar por mim a ela e a pedir em namoro. Ele 
balança a cabeça sinalizando que sim. 

 
27 de novembro 1997 (quinta-feira) 
 
Mateus foi falar com ela, eu estou esperando ele voltar. Meu coração dispara 

em vê-lo vir. O que ela disse? Ele diz que Sabrina falou que sim, mas só se eu for falar 
com ela. Sem reação por instantes, pergunto a ele se é verdade, ele sinaliza com a 
cabeça que sim. Louco de feliz eu vou até ela e me declaro. Ela diz realmente que será 
minha namorada. Mateus fica de longe olhando, eu a beijo, depois olho para ele que 
parece estar chorando, mas mesmo assim faz um sinal de ok com a mão e sai com um 
suspeito sorriso, ou deve ter sido impressão minha. 

 
1º de dezembro 1997 (segunda-feira) 
 
Estava começando outro último mês. Mas desta vez nem me importa, já que 

agora sou seu namorado e a verei sempre. A última semana de aulas, antigamente eu 
ficaria feliz de acabar, mais desta vez estou triste. Pois, agora que namoro Sabrina, 
parece que todos querem ser meus amigos, quer dizer, agora tenho amigos. 

Fui à escola. No portão, minha amada estava vindo em minha direção quando 
Mateus chega e vai falar com ela; admito que não gostei muito, mas tudo bem. Fui ver 
o que ele queria com ela. 

Sinceramente nunca esperei que meu melhor amigo fosse fazer aquilo, mas fez, 
pois quando cheguei lá Mateus estava dizendo que amava Sabrina e pediu para ela 
dizer que o ama, Sabrina diz para ele sair de lá, pois ela já tem namorado e nunca iria 
dizer que ama aquele garoto estranho. Bem, ela o esculachou, e eu sempre achei que 



ela não era dessas, mas no momento estava com mais raiva dele e nem olhei em sua 
cara; sai junto com ela. 

Ele ficou a aula inteira falando a mesma coisa com ela até que eu vou lá e 
pergunto se ele está louco, ele apenas diz que não quer roubá-la de mim, só quer que 
ela diga que o ama uma vez. Sim aquele garoto estava louco, eu apenas disse para ele 
deixar ela em paz e nunca mais vir falar comigo nem com ela. Saio e vejo-o chorando, 
meu sangue está tão quente que nem ligo. Depois disso esqueço-me de tudo que já 
passamos juntos, afinal antigamente era meu único amigo, mas agora eu o odeio. 

 
2 de dezembro, 1997 (terça-feira) 
 
Mais um dia... Acordo eu vou tomar café e encontro minha mãe no telefone. 

Desliga. Olha para mim e diz que Mateus está internado e que a coisa é seria. Acho 
meio estranho e digo que não sou mais amigo dele. “Deixe de ser bobo”, ela fala. 
“Estou vendo na sua cara que está preocupado. Vamos até lá agora. Vá se arrumar.”  

Não sei bem o que eu senti naquela hora, pois eu estava realmente chateado 
com ele, mas comecei a lembrar de nossa longa amizade e resolvi ir. 

Chegando ao hospital, vou até onde ele está. Só tinha a mãe dele lá; ela olha 
pra mim e pergunta se quer que os deixe sozinhos, Mateus diz que sim. 

Realmente não sei o que falar com ele, só sei que nunca o vi tão ruim. Ele era 
sim magrelo, mais branco que o normal e era baixinho, resumindo: feio. Mas aquele 
dia estava mais. Olho para ele e ele diz para que o perdoe se me deixou chateado, mas 
que ele teve que fazer. Realmente eu não entendo esse garoto. Pergunto o que ele 
tem e ele diz que não vou entender, como sempre. Acho que ele pensa que eu sou 
burro, mas tudo bem. Como ele estava doente, eu não ia brigar com ele. Ele sorriu e 
fica só naquilo por hoje, ele disse que ia ficar um bom tempo lá, eu digo tudo bem se 
ele não ficar ali para sempre. 

 
 
6 de dezembro, 1997 ( sábado) 
 
Hoje acabaram as aulas. Mateus não foi para a escola, realmente está doente. 

Minha raiva dele já passou e afinal me sinto sozinho; acho que os amigos que criei essa 
última semana não gostam realmente de mim e eu não ganho deles no videogame. 
Estou ficando mais sozinho e fico pensando em como eu era amigo dele faz muito 
tempo já, desde a terceira série, agora estou na oitava, são cinco anos. 

Levanto da cama e vou para cozinha falar pra minha mãe se podemos ir visitá-
lo hoje. Ela fala “Não dá, filho, tenho muita coisa a fazer deixe para outro dia, quem 
sabe segunda agora que já acabaram as aulas. Tá bom então?”  

Pensei em o que iria fazer esse sábado inteiro com tanta chuva, quem sabe ligar 
para Sabrina, mas com tanta chuva não tem graça de sair. Vou ficar em casa mesmo. Já 
eram oito da noite e resolvo ir dormir. 

 
7 de dezembro, 1997 (domingo) 
 
Estava dormindo, ainda eram seis horas da manhã quando minha mãe vai me 

acordar, achei estranho vou ver o que ela quer. Só reparei que ainda chovia muito e 



agora trovejava. Olho para ela tentando descobrir o que aconteceu, ela me diz que era 
para eu ser forte e que é normal isso acontecer. Só me deixou mais curioso. Ela 
prossegue: “A mãe de Mateus ligou disse que ele faleceu, esta madrugada e ele 
deixaram um bilhete para você, vão velá-lo hoje.” Fiquei sem reação, aquilo me 
chocou eu não chorei, quis me fazer de forte para minha mãe, afinal homens não 
choram, apenas falei: “Me deixe ir buscar o bilhete, afinal ele era meu melhor amigo.” 
“Vá se arrumar e nos vamos vê-lo então.” 

Eu nunca perdi ninguém, afinal minha família é só eu e minha mãe; nunca 
perguntamos onde estão os outros, avô, avó e principalmente meu pai. Mateus 
também não tinha o pai, ele já falecera quando nasceu. 

Chegando lá com o Palio da minha mãe, ele era azul e eu poucas vezes andava 
nele, a mãe de Mateus me esperava com o bilhete na mão, queria realmente saber o 
que continha nele. Ela me deu, eu abri e fui ler. 

 
“Meu amigo, meu melhor amigo, sei que ainda está chateado comigo, mas só 

quero dizer que eu já sabia que estava morrendo, afinal ninguém foge da morte; 
mesmo que se proteja dela com tudo que tem, ela te acha, vindo como um ladrão na 
noite. Eu também  amo Sabrina, antes de morrer queria ouvir ela dizer que me ama, 
não o consegui. E se te ajudei a conquistá-la foi porque sei que você a fará feliz, eu 
jamais conseguiria fazê-la sorrir, sou feio, um fraco e medroso; mas você pode, então o 
faça e onde estiver ficarei grato a você. Adeus e mesmo que você não me considere seu 
amigo para mim você é meu Melhor Amigo.” 

 
Pela primeira vez, eu chorei por alguém, percebi como fui idiota com ele e que 

eu sou um fraco, não ele, eu que não a mereço, não tive coragem nem de pedi-la em 
namoro, ele foi por mim. E sussurrei baixinho: “Desculpa, meu amigo, acho que se 
enganou; sou eu que não a mereço, sei que quer que eu a faça feliz, mas isso não vai 
acontecer, vou deixá-la e com certeza ela irá achar alguém melhor do que eu. Ainda 
estou brabo com você, mas agora é por que você me deixou sozinho. Sim, você foi e 
será meu melhor amigo para sempre e de onde eu estiver vou lembrar-me de você, e 
quando tiver meus filhos vou contar a eles que um dia conheci um garoto, apaixonado 
e corajoso e que pessoas como você talvez nunca mais vou encontrar. Adeus, meu 
Melhor Amigo.” 

 
 
 



Luan Armstrong Scharnoveber 

 
Diários de Jack, o Estripador 

Ontem foi 31 de agosto de 1888. Comecei a lembrar do meu passado e de como não 
aguentava mais os pesadelos com aquela mulher, minha própria mãe, a qual nunca me 
quis, pois eu não deveria existir. Ela era prostituta e eu só fora concebido por conta de 

um acidente. 
Ela nunca me amou e aos meus 8 anos de idade finalmente criei coragem, enfiei uma 
faca em sua garganta e me livrei de um fardo. 
Depois de alguns meses fui viver com uma família rica que me adotou e me educou, 
porém nem o calor de uma família me fez deixar de ter pesadelos com ela.  
Então ontem quando acordei decidi me livrar destes pesadelos, vou matar todas as 
prostitutas impuras de Whitechapel para que nenhum filho nasça e passe pelo que eu 
passei. 
            Era exatamente meia-noite e avistei uma delas em frente a um estábulo em 
Buck`s Row. 
            Confiava em meus dotes médicos para essa missão, porém meu dever não era 
salvar vidas e sim acabar com elas. 
            Estava contradizendo a ética médica, mas a esta altura não fazia diferença. 
            Aproximei-me dela, sentia como se a escuridão da noite me engolisse. Nesse 
momento de tensão sentia tudo ao meu redor, cada ruído cada odor, era como se meus 
sentidos se estivessem aguçados para aquele momento. Sentia-me como um leão 
silencioso, à espreita, esperando o momento para dar seu bote em sua presa indefesa. 
            Aproximei-me mais, já estava com o punhal em mãos. Já estava a poucos metros 
da minha presa, até que finalmente a agarrei e cortei sua garganta profundamente, duas 
vezes para garantir. Mas eu estava tão nervoso e ansioso por aquele momento que em 
um golpe irregular arranquei parte de seu abdômen. Mas ainda não me contive e 
continuei golpeando-a no abdômen.  
            Retomei meu controle e então deixei seu corpo ali, naquele mesmo local e voltei 
para casa em minha charrete guiada por meu empregado e ajudante. Ele era de 
confiança e não contaria nada, mas também, se o fizesse, morreria como minhas 
vítimas. 
             Mas essa não foi minha única "ronda" noturna, eu sei que haverá outras mais, 
pois ainda não consegui me livrar de meus pesadelos, parece que eles voltaram ainda 
piores. Acho que na noite em que matei aquela mulher me livrei dos pesadelos e 
consegui ter uma noite tranquila como não tinha há décadas. 
            A morte dela até saiu nos jornais essa manhã. Seu nome era Mary Ann Nichols e 
ela tinha 43 anos embora não aparentasse. Seu corpo foi encontrado às 3:40 da manhã. 
            Esse foi meu primeiro assassinato, porém não será o último.  
            Já são quase 9:00 da noite. Eu vou me deitar pois amanhã tenho um dia cheio 
com meus pacientes. 
            Até amanhã meu querido e macabro diário... 
 



Lucas Henrique Santa Clara 

 
Peter F. K. e o Ladrão de Martelos 

 
 Lembro-me quando eu ainda era um aluno do Acampamento Ragnarök, agora, sendo professor de 
navegação, é um pouco mais fácil, pois ninguém fica gritando no meu ouvido, sou eu que grito no ouvido 
dos alunos. 
  A minha recordação mais forte é de quando fiz minha primeira missão, com a Kate e com o Frank, 
em busca do Martelo de Thor, o Mjölnir. 
 
*************************************************************************************** 
 
 Legal, mais um dia chato no Acampamento Ragnarök, muito, muito, MUITO chato mesmo...  
 Eu tinha 15 anos e estava indo para o almoço, junto com o Frank, ele tinha 12 anos. 
Já no início do almoço eu me envolvi numa briga com Kate, só porque eu olhei torto para ela, e acabei 
saindo com olho roxo. Ela é uma menina de 13 anos, muito estranha, ela não tem amigos e não fala com 
ninguém. 
 Após o almoço, eu me sentei embaixo de uma árvore para descansar, o Frank sentou do outro lado 
da mesma árvore, quando de longe vi Kate batendo em outro menino, só porque passou a menos de um 
metro dela. Eu acho que ela ainda não tinha me visto, mas quando me viu, jogou o menino no chão e veio 
para cima de mim. 
 Quando ela chegou perto para me dar um soco, veio um brilho do além, de onde surgiu uma mão 
que segurou a dela, e disse: 
 – Acalme-se, mocinha. 
 Frank saiu correndo, sem saber o que fazer. Quando o brilho diminuiu, tinha três pessoas ali, dois 
homens e uma mulher, o homem do meio era superforte e loiro, e disse para o homem da esquerda: 
 – Bragi, como você conseguiu? Como você conseguiu reunir os três? 
 – Thor, Thor, você ainda tem muito que aprender! – disse o homem da esquerda que tinha 
segurado a mão de Kate. Ele era gordo e ruivo. 
 – Enfim, é bem com vocês três que eu preciso falar – disse o homem do meio, apontando para 
mim, Frank e Kate – meu pai morreu, meu martelo foi roubado e quero que vocês vão procurá-lo. É muito 
simples! 
 – Pe... Peraí, ele te chamou de Thor – disse apontando para o mais gordo – se você for mesmo 
Thor, como roubaram o seu Martelo? E Odin morreu? E quem são os outros dois? Não, nenhuma 
explicação ou ajuda? 
 A mulher, que estava na direita deu um passo à frente e disse: 
 – Eu sou Sif, esposa de Thor, e mãe do Frank. E não espere que eu esteja feliz em te ver Peter, já 
que você é filho de Thor. 
 – M-mã-mãe? – disse Frank, parecendo um idiota. 
 – Eu já disse que eu sou Thor, esposo de Sif, deus dos relâmpagos e pai do Peter. E também não 
estou feliz em te ver Frank.  
 – E eu sou Bragi, deus da sabedoria, e vim dar o recado a vocês. 
 Quando, de repente, ele pareceu desmaiar, disse: 
 

Vocês irão ao fim do mundo, 
 Onde a ponte liga os nove. 
  Encontrarás o que foi perdido, 
   Através do pai, um morrerá. 
    Quando o Ragnarök de vocês, 



     Finalmente, chegar. 
 
 Depois de dizer isso, Bragi continuou deitado, parecendo um morto. 
 – É normal. E aí? Aceitam a missão? – disse Thor. 
 – Eu aceito – dissemos Frank e eu ao mesmo tempo. 
 – Eu não sei – disse Kate. 
 – Você receberá uma grande resposta nessa missão – disse Bragi, levantando-se do chão. 
  – Que tipo de resposta? 
 – Isso eu não posso dizer. Só você pode descobrir. 
 – Está bem, eu aceito – respondeu Kate olhando feio para mim. 
 – Mas que história é essa de martelo roubado e Odin morto? – disse eu. 
 Ao ouvir o nome “Odin”, escorreu uma lágrima do olho de Thor, e ele desapareceu. Sif, ao perceber 
a tristeza do marido, continuou dizendo: 
 – Ninguém sabe ao certo. Mas hoje era para ser a coroação de Thor, mas o 
Odin não acordou mais, literalmente. E o seu martelo sumiu. Se virem o símbolo do 
martelo dele em algum lugar, é lá que vai estar o martelo. 
 – E nós temos que achar tudo isso? – perguntou Frank. 
  – Sim – disseram Sif e Bragi em uníssono. 
 

********************************************************************** 
 
 – Acho que nós devíamos ir para Svartalfheim – eu disse. 
 – Por quê? – perguntou Frank. 
 – Você sabe que aqueles anões são bem esquentadinhos – disse Kate. 
 – Sim, eu sei. Só que se eu tivesse perdido o meu símbolo de poder principal, seria deles que eu 
desconfiaria primeiro, pois eles são elfos negros, do mal. 
 – Pode até ser – concordou Frank. 
  – Mas temos que esperar até o fim da tarde, que quando a Ponte do Arco-Íris está aberta – disse 
Kate. 
 – Por quê? – perguntou Frank. 
 – Heimdall tem mais o que fazer, dãã! 
 
*************************************************************************************** 
 
 – Pronto agora já é tarde, vamos – disse Frank. 
 – Pode ser – respondeu Kate. 
  
 Ao chegar a Svartalfheim, fomos falar com o rei dos elfos. 
 E acabamos saindo do reino perseguidos por todos os elfos negros guerreiros de lá, pois o rei nos 
acusou de ladrões, e que estávamos colocando a culpa neles. Então resolvemos voltar para a Terra, e 
reorganizar os nossos planos.  
 
*************************************************************************************** 
 
 – Devemos fazer outro plano... – eu disse extremamente irritado – eu não sei pensar sob pressão. 
 – Eu sei que eu achava que nunca iria dizer isso – disse Kate com vergonha – mas eu não odeio 
vocês. Eu só achava que vocês que me odiavam, ou me achavam esquisita por eu não saber quem é meu 
pai ou mãe do lado nórdico. 
 – Claro que não – disse Frank – só que agora é melhor nós pensarmos no nosso plano. 
 – Verdade – respondeu Kate – eu sei que isso também é estranho, só que eu estava suspeitando 
dos deuses de Vanaheim. 
 – Por quê? – dissemos eu e Frank ao mesmo tempo. 



 – Imagina – continuou Kate – se eu fosse um deus com superpoderes e ainda tivesse que obedecer 
a outros deuses que se acham superiores. Na melhor das oportunidades eu tiraria o poder deles. E foi o que 
aconteceu. 
 – Ela é esquisita, mas o que ela disse faz sentido – Frank disse para mim e levou uma cotovelada de 
Kate. 
 E lá fomos nós, para Vanaheim, desafiar cinco deuses superpotentes, poderosos, fortes e valentes 
que provavelmente iriam nos matar ou incendiar ali mesmo. 
 Como eu disse, saímos de lá correndo, sendo perseguidos por todos os deuses de lá, e ainda com as 
roupas chamuscadas. 
 
*************************************************************************************** 
 
 – Agora eu que decido aonde vamos – disse Frank irritado, apagando labaredas de suas roupas. 
 – E para onde você quer ir? – perguntei. 
 – Para a Ponte do Arco-Íris, a original. 
 – Por quê? – indagamos eu e Kate. 
 – Por... Por... Porque... Porque sim. 
 – Fazer o quê, né? – respondi. 
 
*************************************************************************************** 
 
 O Frank ficou superempolgado quando chegamos à ponte e vimos o símbolo do martelo de Thor, 
flutuando do outro lado da Ponte. Mas tinha alguém parado ao lado do martelo dando altas gargalhadas. 
 – Quem está aí? – perguntei parecendo mais corajoso do que me sentia. 
 – Não me reconhece, so-bri-nho – disse a voz. 
 – Que tio é você? 
 – Loki, seu tio e de Frank, e pai de alguém... 
 Aquela revelação veio com uma facada no peito, ela queria dizer que ele que era o pai de Kate, o 
ponto positivo é que ela não era mais uma órfã. Frank foi tentar lutar contra Loki, eu fui ajudar e a Kate 
continuou parada, como se estivesse em transe. Durante a luta, não foram usadas armas, somente os 
punhos, ele deu um soco no estômago de Loki, e foi dar outro na cabeça, mas Loki desviou, então eu fui 
ajudá-lo. 
 Quando Kate finalmente saiu do transe, foi correndo em direção a “seu pai”, deu um pulo em 
direção às suas costas. O único problema foi que Loki percebeu o ataque e teve tempo de se desviar, 
fazendo com que a Kate caísse no abismo eterno (embaixo da ponte), com um grito que até hoje, quando 
me lembro, dá um arrepio em todo o corpo. 
 Se eu não tivesse visto e segurado, Frank teria pulado atrás dela numa tentativa de salvá-la. Mas a 
cena que mais me chocou foi o que Loki fez, ele estava chorando, discretamente, mas estava chorando, 
dizendo: 
 – Minha... Minha filha... Minha única filha. E eu a matei. – Então, me dando um susto, mergulhou 
na escuridão, atrás dela – Nãããããããããooo. 
 Após ele cair, eu fui onde ele estava e recuperei o martelo. 
 
 E esse foi o fim da nossa pequena batalha.  
 
 De repente apareceu um brilho forte, como no Acampamento Ragnarök, e apareceram os mesmos 
deuses que tinham aparecido lá. 
 – Vocês conseguiram – disse Thor. 
 E eu estendi o martelo para ele. 
 – Não – gritou Frank – não conseguimos, Kate morreu, ela morreu tentando salvar esse maldito 
martelo, e você não sabe como eu me sinto. 
 – Sei, sim – disse Thor começando a chorar – eu sei o que você sente, é o mesmo que eu sinto 
agora, você perdeu apenas uma amiga, e eu, que perdi um pai. 
 – Eu perdi uma amiga que vai fazer muita falta. 



 Ficou um silêncio no ar. Até que alguém teve coragem de falar. 
 – Filho, essa oportunidade é para poucos, mas eu o autorizo a morar em Asgard comigo, se você 
quiser – disse Sif. 
 – Eu... Eu morando em Asgard, com você – disse Frank entusiasmado – mas e Peter? 
 – Não, eu acho que vou voltar para o Acampamento – respondi. 
  – Então vamos! – ela respondeu 
 Assim ela, Frank e Thor sumiram, deixando apenas eu e Bragi na Ponte.  
 – Então era isso que a profecia dizia – disse Bragi – “Vocês irão ao fim do mundo”, antigamente 
essa ponte era conhecida como o fim do mundo. “Onde a ponte liga os nove” e essa ponte liga os nove 
reinos. “Encontrarás o que foi perdido” no caso, o martelo. “Através do pai, um morrerá” e infelizmente foi 
Loki que matou sua filha. “Quando o Ragnarök de vocês, finalmente, chegar”, e ele veio, vocês três se 
separaram, talvez, até para sempre. 
 
*************************************************************************************** 
 
 E agora eu vejo como o Frank e a Kate eram importantes para mim.  
  



Nattaly Nicolau dos Santos Sant Anna    
 

Aquela Paixão 
 
Era primavera, o céu estava claro e começava a esquentar, o dia perfeito, mas 
tínhamos mais um passeio para o museu. Nesse ano já fomos ao museu umas quatro 
vezes, podiam levar–nos para outro lugar, qualquer lugar, menos o museu, mas 
ninguém nos ouvia.  
Quando chegamos, havia três outras escolas. Primeira vez que tinha bastante gente 
diferente. Entramos direto, a professora e os monitores só contaram os alunos e os 
dividiram em dois grupos, por sorte consegui ficar no grupo da Lily – minha melhor 
amiga, ela não falava muito com as outras meninas, só comigo. O monitor começou a 
falar, não conseguia entender nada do que ele dizia, eu não gostava de história. 
Andamos metade do museu, até que cruzamos com uma outra escola. Comecei a 
olhar os alunos da outra escola, adorava reparar em cada detalhe das pessoas, até 
que olhei profundamente nos olhos de um menino, acho que o que senti foi amor, 
também admiração, pra mim ele parecia a pessoa mais linda do mundo, percebi que 
ele também estava olhando para mim. Lily estava me puxando porque o monitor já 
estava lá na frente explicando outro quadro, mas eu não conseguia parar de olhar 
para ele, seu amigo também começou a chamar sua atenção para que parasse de 
olhar, mas ele não parou. Ele fez um sinal com a mão, dizendo para gente ir até 
outro lugar. Então disse a Lily:  
 – Pode ir na frente, eu alcanço vocês depois, me dê cobertura. 
 – Tá bom, mas volte pro ônibus, por favor! – disse Lily. 
Saímos meio que correndo para os monitores nem as professoras não verem. Quando 
não estávamos mais na vista deles, ele se apresentou, seu nome era Taylor, tinha um 
sorriso muito lindo, eu me apresentei pra ele também, ele disse que eu era muito 
bonita. Fiquei com medo que ele estivesse mentindo, eu me apegava muito rápido às 
pessoas, e a ele mais rápido ainda.  
Conversamos um pouco sobre cada coisa, ele parecia meio inseguro ou com medo 
quando me perguntava alguma coisa, acho que pensava que eu iria mentir, ou sei lá, 
também fiquei com um pouco de medo, mas tentei esconder o máximo e acho que 
consegui.  
Depois desse passeio no museu começamos a nos encontrar para nos conhecermos 
melhor. Durante um mês e meio a gente estava se conhecendo, até que ele pediu pra 
namorar comigo, claro que aceitei, acho que foi um dos dias mais felizes da minha 
vida.  
Namoramos por 3 anos e meio, até que completei 18 anos e no dia do meu 
aniversário ele pediu para eu ser sua noiva. Até que casamos, tivemos nossa filha, 
que teve você.  
 – Nossa vovó, quero ter uma história linda que nem a sua e a do vovô – disse 
Fernanda.  
Dei risada e disse:  
 – Você vai ter uma história linda sim, meu amor, pode ser até mais bonita que 
a minha.  
 – Tá bom, vovó.  
 – Agora durma, Ferzinha, amanhã vai ser outro dia, um dia mais lindo que 
esse. Boa noite. Durma bem.  

– Boa noite, vovó, fala boa noite pro vovô também.  
– Tá bom. Durma com Deus.  

Então saí do quarto e continuei pensando na minha história e percebi que realmente 
teve um bom fim ou ainda não teve um fim.  



Rafaela Machado da Silveira 

A Máscara do Baile 
          Em um dia comum de aula, Rita estava sozinha como sempre na hora do intervalo, até 
que Thomas que tinha apostado com o seu amigo que se levasse alguma menina para o baile 
mascarado ganharia seu game, convidou-a para ir. Rita aceitou seu convite e chegando no dia 
Thomas não foi ao lembrar-se da sua prova. Sozinha ficou Rita, chorando pensando que ele 
tinha feito de propósito. 

          Estava chegando perto da meia noite e todos foram à praia ver os fogos, quando acabou 
ela continuou lá, sentada olhando o mar, nisso aparece Nick puxando-a pelo braço no intuito 
de brincar e a chamando por outro nome, pensou ele que fosse a menina com quem estava 
ficando, mas ao Rita dizer “me solte” logo percebeu que não era. Conversaram por muitas 
horas depois do pedido de desculpa de Nick, que ficou encantado com o seu sorriso e seu 
jeitinho meigo que Rita tinha, mesmo ambos estando com a máscara o olhar que um olhava o 
outro foi lindo, só que esse momento romântico foi interrompido quando os amigos de Nick 
apareceram dizendo “vem pra festa, cara” ele logo levantou-se e disse “amanhã nesse mesmo 
horário me espera aqui”.  

          E durante a semana toda eles se encontravam no mesmo horário e no mesmo lugar, 
todos os dias Nick pedia para Rita mostrar seu rosto, mas ela dizia que no último dia mostraria, 
pois sabia que ao mostrar seu rosto e ele ver que estava com a nerd do seu colégio não ia 
querer mais nada. Até que chegou o último dia e conforme a promessa Nick devagar tirou sua 
máscara, ela estava linda, ela era linda, mas só por não ser “popular” ninguém a aceitava.  

          Como ela previa, Nick, ao ver seu rosto e perceber quem era o tempo todo, saiu. No dia 
seguinte Rita cansada de sofrer nessa cidade resolve aceitar ir morar com a sua mãe, foi para o 
aeroporto logo pela manhã e Nick estava no colégio procurando por ela decidido a pedir 
desculpas e continuar com ela não ligando para nada nem ninguém, ficou horas esperando até 
que Thomas apareceu e avisou onde Rita estava, foi até o aeroporto e chegou a tempo 
impedindo-a de ir e juntos ficaram os dois.  

FIM 



Gabrielle Sversut  
 

(...) 
Paula esperava ansiosa Beatriz e Luiza chegarem, quando mais rápido chegassem mais 
poderiam aproveitar a praia. Paula ouve uma buzina e sai depressa puxando sua mala, olha 
pela janela e vê suas amigas já esperando, despede– se de sua mãe e entra no carro. 
 – Oi, meninas – Paula disse alegre 
 – Oi – Beatriz e Luiza respondem juntas. 
 – Não vejo a hora de chegar, cair no mar e pegar um bronzeado. 
 – Ah, você não é a única. Também estamos muito ansiosas. 
 E foram assim as três tagarelando sem parar, até chegar. Logo que chegaram se 
trocaram e foram para a praia. Lá Paula andava distraída, quando esbarrou sem querer em um 
menino, que já foi pedindo desculpa, ele era moreno, forte e muito bonito. 
 – Oh minha nossa! Me desculpa, eu vinha tão distraído que nem  vi por onde andava. 
Você está bem? – disse o menino enquanto gesticulava. 
 – Não foi nada, eu que não estava prestando atenção e esbarrei em você.  
 – Ah, desculpe, meu nome é Matheus. E como é o seu? 
 – Ah sim, meu nome é Paula. 
(silêncio) 
 – É... Então quer ficar por aqui e ver o jogo de vôlei? 
 – A desculpa eu não vou poder, acabei saindo pra andar e nem avisei minhas amigas e 
já faz tempo que saí, elas já devem estar preocupadas. 
 – Então tá, nos vemos por aí. 
 – É, nos vemos. 
 Cada um saiu para um lado, ambos com um sorriso no rosto. Paula foi voltando para 
onde suas amigas tinham ficado, mas quando chegou elas já não estavam mais lá, decidiu 
então voltar para a casa de praia. 
 – Até que enfim você apareceu – disse Luiza aflita, abraçando Paula – eu e a Beatriz 
estávamos preocupadas com você. 
  – Me desculpa sair sem avisar vocês, é que eu decidi ir andar um pouco. 
 – É, mas vê se não faz isso de novo, o importante é você tá bem. 
 Elas entraram, Paula contou que tinha esbarrado em um menino chamado Matheus e 
que ele era muito lindo. Anoiteceu e elas foram dormir, pois estavam cansadas da viagem. 
 Beatriz acordou cedo, preparou o café da manhã e foi acordar as meninas. 
 – Ei, meninas, vamos acordando, eu já preparei o café – disse Beatriz batendo palma 
para acordá-las  
 –Opa, demorou, hoje eu quero aproveitar muito. – Paula levantou em um pulo. 
 – Ah não, é muito cedo – Luiza reclamando como sempre. 
 Não demorou muito Luiza levantou tomou café da manhã todas trocaram de roupa e 
foram à praia. 
 O mesmo aconteceu todos os dias, acordavam tomavam café da manhã, iam para a 
praia, voltavam almoçavam, ficavam esperando o sol “acalmar” um pouco, voltavam para a 
praia e finalmente voltavam para a casa jantavam, tomavam banho e iam dormir. No sábado, 
elas fizeram tudo diferente, acordaram cedo foram fazer caminhada na praia, tomaram café da 
manhã em uma panificadora pela orla marítima e já ficaram pela praia, depois almoçaram em 
um restaurante, e foram para a casa se arrumar para a festa que iriam. 
 – Já estão prontas meninas? – disse Beatriz toda arrumada. 



 – Ainda não, só mais um minutinho – Paula falou dando os últimos retoques na 
maquiagem. 
 – Calma, só vou pegar minha bolsa – gritou Luiza enquanto correu até o quarto. 
 – Rápido, vamos nos atrasar.  
 Quando todas estavam prontas, entraram no carro e foram. Assim que entraram na 
festa, Paula de longe já viu Matheus, foi quando ela abriu um grande sorriso, ele ficou durante 
um tempo só olhando-a de longe, até que criou coragem e foi falar com ela : 
 – Oi, Paula, tudo bem? 
 – Oi, Matheus, tudo sim e você? 
 – Estou bem. 
 – A então essas aqui são minhas amigas, Beatriz e Luiza. 
 As meninas foram saindo de fininho para deixar os dois sozinhos. No decorrer da noite 
eles conversaram, dançaram, deram risada enfim se divertiram muito. A hora passou muito 
rápido, Paula já estava cansada, Matheus se ofereceu para levá-la embora, ela é claro aceitou. 
Os dois foram andando pela praia e quando viram já tinham chegado. 
 – Pronto, chegamos, é aqui – diz Paula, mostrando a casa. 
 – E então gostou da festa? 
 – Se eu gostei? Nossa, eu amei, me diverti muito com você. 
 Houve um silêncio. Ambos se olharam, ela ficou sem graça e abaixou a cabeça. 
Matheus com a ponta do dedo indicador levantou seu queixo olhou nos seus olhos e a beijou, 
Paula lhe correspondeu, foi um beijo calmo mas muito intenso, cheio de sentimento. Pararam 
por um momento e se olharam sorrindo. Permaneceram ali, conversando durante mais algum 
tempo, até que um encontro foi marcado. Seria segunda-feira, passariam o dia todo juntos, 
eles iriam fazer uma caminhada na praia, logo em seguida um mergulho em alto-mar, um 
passei de barco e por fim voltariam para jantar. E foi assim que fizeram, Matheus buscou Paula 
e fizeram todo o programado. 
 Mais uma semana de passou e durante todos os dias eles se viam, saiam, conversavam 
e se apaixonavam cada vez mais. Matheus até levou Paula para conhecer seus pais. Passeios 
simples, porém para ambos significavam muito. 
Podia até parecer pouco tempo pra estar gostando tanto de uma pessoa, mas eles sabiam que 
o sentimento era verdadeiro e puro e que era aquilo que eles queriam. 
 
 Faziam duas semanas que Paula, Luiza e Beatriz estavam na casa de praia e tinham que 
voltar pois as aulas começariam em poucos dias.  
 – Paula, Luiza, as aulas voltam segunda e hoje já é quinta, acho melhor a gente ir 
arrumando nossas malas e organizando a casa para deixar tudo em ordem, temos que voltar 
no máximo até depois de amanhã. 
 – Nossa, mas já? Passou tão depressa. Queria ficar pelo menos mais uma semana aqui. 
– Era Luiza, reclamando mais uma vez. 
 – AAH qual é Bia? Vamos ficar mais um pouco, por favor? – Paula fez cara de cachorro 
que caiu da mudança. 
 – Isso, Bia vamos ficar mais um dia, por favor, por favor? 
 – TÁ BOM, só vocês mesmo pra me fazer mudar de ideia. 
 – Ebaaa – comemoraram Paula e Luiza. 
 Assim que terminaram de conversar sobre o dia que voltariam para casa, Paula ligou 
para sua mãe, dona Helena, avisando que iam voltar no sábado e em seguida ligou para 
Matheus contando que iria embora no sábado. Ela ficou supertriste em ter que ir e não poder 



ficar o resto das férias com ele. Como ela iria embora Matheus tirou o dia todo pra ficar com 
ela.  
 Paula escuta alguém chamando e corre até o portão, era Matheus, ele estava 
segurando um grande buquê de rosas. 
 – Ai meu Deus – diz Paula muito alegre. 
 Paula abre o portão e Matheus entrega as rosas para ela e lhe dá um beijo demorado. 
Os dois passaram o dia todo juntos, na casa de praia em que Paula estava hospedada. 
Anoiteceu e Matheus tinha que ir embora, a despedida foi muito triste para ambos, durante a 
despedida marcaram de se encontrar quando voltassem a rotina de aulas. 
 Era o dia de elas voltarem. Acordaram cedo, arrumaram tudo no carro e pegaram a 
estrada. Durante o caminho havia muita neblina e era difícil de enxergar. Porém Beatriz ia com 
cuidado, prestando bastante atenção, enquanto Luiza e Paula iam ouvindo música e 
conversando animadas. Mesmo com a neblina Beatriz sentiu uma luz vindo em seu rosto, a luz 
era forte e vinha depressa. A luz foi chegando mais e mais perto e logo em seguida sentiram 
uma forte pancada no carro, a carreta tinha vindo na contramão e jogado o carro fora da pista, 
as três ainda estavam conscientes depois que o carro parou de capotar. O resgate demorou a 
chegar e enquanto não chegava elas sofriam de dor. Enfim quando chegou foram tiradas de 
dentro do carro rapidamente, e em seguida atendidas, as lesões de Beatriz e Luiza não eram 
graves, mas teriam que ficar em observação, ao contrário de Paula que estava gravemente 
ferida, não sentia as pernas e gritava de dor no restante do corpo. Ela foi levada ao hospital às 
pressas, em seguida avisaram sua mãe, dona Helena, que Paula estava internada no hospital.  
 Assim que soube do ocorrido, dona Helena entrou em choque, não acreditava que sua 
filha tinha sofrido um acidente. Saiu de casa e foi diretamente para o hospital. No momento 
que chegou, ela chorava muito e pedia pra ver a filha, mas ela não podia, Paula estava 
passando por exames. Angustiada andava de um lado para o outro da sala de espera, até que 
apareceu um médico chamando pela responsável da Paula: 
 – Senhora Helena, responsável por Paula? 
 – Aqui. 
 – Então, minha senhora, tenho uma notícia boa, mas também uma ruim, a boa é que 
agora ela já está melhor mas ainda está sedada. E a ruim é que ela... Não vai poder voltar a 
andar, ela sofreu uma lesão grave e perdeu os movimentos das pernas. Eu sinto muito. 
 Assim que o médico terminou de falar, dona Helena não se conteve e começou a 
chorar mais. 
 Beatriz e Luiza foram liberadas no mesmo dia. 
 Quando Paula acordou, os médicos e sua mãe foram até o quarto onde estava, para 
dar a notícia que ela havia ficado paraplégica. Ao contarem, Paula não acreditava que isso 
tinha acontecido com ela. 
 – COMO ASSIM? ISSO NÃO PODE ESTAR ACONTECENDO COMIGO, O QUE EU FIZ PRA 
MERECER ISSO? EU QUERO MORRER, NÃO QUERO TER QUE FICAR EM CADEIRA DE RODAS, 
DEPENDENDO DE TODOS – Paula gritava inconformada. 
 Os médicos saíram do quarto e dona Helena continuou ali tentando acalmar a filha. 
 – Calma, filha, não é bem assim que as coisas são, calma... Tudo vai passar... 
 Depois das palavras aconchegantes de mãe, Paula foi se acalmando até que dormiu.  
 Paula continuou durante mais alguns dias no hospital, durante o tempo que passou lá 
sua mãe estava sempre com ela, Paula então contou que havia conhecido um menino 
chamado Matheus, contou tudo que passou com ele e que estava muito apaixonada e que 
queria passar todos os dias de sua vida com ele. Algum tempo depois que sua mãe deu uma 



saída do quarto, Paula ligou para ele contando o que tinha acontecido com ela e com as 
amigas, e contou onde estava. 
 Matheus então resolveu fazer uma surpresa para Paula, comprou uma cesta de doces 
e um buquê de flores. E foi até o hospital lhe fazer uma visita. Quando ele chegou lá, ela ficou 
impressionada, ele foi logo enchendo ela de beijinhos para sarar logo. Matheus passou o 
restante do dia com ela.  
  No dia seguinte Paula já se sentia bem melhor, e recebeu alta. Porém deveria ficar em 
repouso no mínimo uma semana.  
 Uma semana se passou, Paula havia se recuperado dos ferimentos rapidamente. 
Matheus tinha avisado que passaria para buscá-la e levá-la para um lugar secreto. Paula espera 
ansiosa por Matheus, que por fim chega e a ajuda a entrar no carro. Durante o caminho vão 
ouvindo músicas, conversando, dando risada, até que quando vai chegando perto ele venda os 
olhos dela, e vai guiando a cadeira de rodas até o topo de uma montanha de onde dá para ver 
o pôr do sol perfeitamente. 



Sara Aparecida Mota Gomes 
 
 

O amor continua 
 

 Carolina chega com sua mãe a uma pousada de João Pessoa, na Paraíba, e sua primeira 
visão é um garoto lindo tocando violão e cantando na sala de estar, ela não perde tempo, vai para 
seu quarto, guarda suas roupas e volta correndo para a sala de estar. Júlia, sua mãe, fica assustada 
com o ânimo da filha. Ao chegar na sala, Fernando, o garoto que estava cantando e tocando, sorri 
para ela e apresenta-se; ela logo de cara fica hipnotizada com a beleza de Fernando, e ele ficou 
pasmo com a beleza dela. 
 Carolina então pergunta se pode cantar junto com ele, então Fernando diz: 

- Você está me surpreendendo, você é bonita, e canta? Só falta me dizer que compõe 
músicas também? (ar irônico) 

 Carolina então fala: 
- Ué, seria muito estranho se eu compusesse músicas?    

Fernando diz: 
- Não é isso, é que não é muito comum aparecerem cantoras e compositoras da sua idade 

por aqui pousada. 
Eles começam a conversar sobre músicas, férias, família, escola até chegarem no assunto 

namoro. 
 Carolina pergunta: 

- Então, Fernando, você está namorando ou “ficando” com alguém? 
E Fernando diz: 

- Não, e você? 
E Carolina diz: 

- Não. 
Transcorrem então alguns minutos de silêncio, já passavam das 21 horas, o silêncio acaba 

quando Fernando diz: 
- Bom, acho que vou tomar um banho e descansar. E, ah, entes que eu me esqueça, quanto 

tempo você vai ficar aqui? 
Ela diz: 

- Ah, sei lá, uns 20 dias. 
Eles se despedem e ele a chama para sair no dia seguinte à tarde para ver o pôr do sol à 

beira-mar e ela aceita. 
No dia seguinte os dois estavam ansiosos para que o entardecer chegasse, deram 18 horas 

e eles se encontraram à beira-mar, então Fernando disse: 
 

- Acho que estou gostando de você. (tímido) 
Ela em primeiro momento não fala nada apenas o beija, depois Carolina olha nos seus 

olhos e diz: 
- Temos ambos 16 anos, ambos amamos músicas e a nossa atração é recíproca. Quer ter 

uma paixão de verão comigo nesse paraíso? 
 Ele se sente envergonhado, mas aceita o pedido. 
 Os dias vão passando, a atração aumentando e algo diferente acontecia com os dois até 
que certo dia Carolina chega para ele e fala: 

- Nando, não sei, mas acho que estou te amando. 
E ele fala: 



- Carol, eu não acho que estou te amando, eu tenho certeza, e essa certeza é tão grande 
que eu compus uma música para você. 

 Ele então canta a música para ela, ela o beija, diz que o ama, dá boa noite e vai dormir. 
Faltava uma semana para ela voltar para sua casa em São Paulo, o amor entre o dois crescia. 
Todos os dias, à tarde, eles ficavam juntos na beira-mar, cantavam suas músicas favoritas, 
compunham músicas novas. Faltavam cinco dias para Carolina ir embora. Fernando chegou para 
ela e disse: 

- Amor, meu pai arrumou alguns shows no sul do país, isso significa que eu não estarei aqui 
quando você for embora. 

 
Carolina: 

- E quando você vai viajar? 
Fernando: 
Hoje, daqui 6 horas. 
Carolina: 

- Isso significa que esse é nosso último encontro, então vamos aproveitar, pois acho que 
não vamos mais poder namorar. 

Fernando: 
- Também acho isso, mas saiba que eu te amo muito e que essas últimas semanas foram as 

melhores da minha vida e, lembre-se, sempre estaremos ligados pela música. 
Ela fica sem palavras, começa a chorar diz que o ama e que a música será eterna entre eles. 
 As seis horas passam voando até o tempo se esgotar. Carlos, o pai de Fernando, grita da 
sacada do quarto. 

- Fernando, se despeça, está na hora de irmos para o aeroporto. 
 
 Ele se vira para ela e diz: 

- Adeus, eu te amo muito. 
 Ela chorando fala: 

- Também te amo e nunca te esquecerei. 
 
 
 

 
 



SUZANA VIANA SOUTO 

INESPERADO 

 Jéssyca acaba de chegar à cidade. Capital, tudo novo, diferente, novos amigos, 
novas histórias. 

As únicas pessoas que ela conhecia na cidade eram seus tios e primos. Seus 
primos Jennifer e Willian a levam para conhecer a cidade, ela fica encantada com tanta 
coisa. Passam na frente do colégio onde vão estudar, ele estava fechado, pois era o 
período de férias de verão. Mas ela ficou muito empolgada. 

O tempo passou, aquelas férias foram incríveis para eles, divertiram-se muito 
durante o verão inteiro. Ao chegaram à escola, Will e Jéssy ficaram na mesma sala, 
Jenni era mais nova então ficou na outra sala. 

Jéssy era muito tímida mas estava com seu primo Will, que era bastante 
conhecido, engraçado e desejado por todas as meninas assim como Brandon, seu 
melhor amigo. Jéssy conheceu todos os amigos de Will e Jenni, e ficou muito feliz 
porque não ficaria tão sozinha como pensava. Seus melhores amigos eram Will e Jenni 
– seus primos. Eles faziam praticamente tudo junto, iam pra escola juntos, almoçavam, 
voltavam da escola, e às vezes até dormiam juntos. 

Como Will estava com a mesma idade que Jéssy, ela contava tudo pra ele, eles 
conversavam bastante, não era a mesma coisa com Jenni porque ela era mais nova 
não entendia muito bem essas coisas, estava começando a ter experiências agora. 

Passados alguns dias, Brandon começou a se interessar por Jéssy, mas Jéssy era 
diferente das outras meninas, ela não se interessava por Brandon, a única relação que 
existia ali era de amizade, nada mais do que isso. Brandon foi ficando cada vez mais 
próximo, a cada dia que passava. Will estava afim de uma garota, então não ligou 
muito de sua prima ficar amiga de Brandon, isso até seria bom porque ele poderia 
investir seu tempo na garota que ele queria ficar. 

Quando Jenni percebeu que Brandon estava afim de Jéssy, começou a ser 
grossa, estúpida, totalmente diferente do que ela sempre foi, meiga, carinhosa. 

Jéssy estava voltando pra casa com seus primos quando chegaram na casa de 
Jéssy, ela falou: 

- Jenni, preciso falar com você. 

Will foi indo pra casa, pois, percebeu que a conversa era particular, e esperava 
Jenni em casa, porque moravam a uma quadra dali. 

- Fale, Jéssyca, preciso ir embora. 



- O que aconteceu que você não quis almoçar comigo hoje na escola? Você tá 
estranha! 

- Eu tinha combinado com a minha amiga já, e também não quis atrapalhar seu 
momentinho amoroso com o Brandon! Falou furiosa. 

- O quê? Eu não acredito! Falou rindo. Você acha que eu estou afim dele? Nossa Jenni, 
isso é coisa da sua cabeça, você tá muito enganada. O Brandon é só meu amigo, sério 
mesmo. E porque você ficou tão nervosa com tudo isso? 

- É porque eu gosto dele, Jéssy. Falou mais aliviada. Por isso, e eu não gosto de ver ele 
com nenhuma outra garota. 

- Ah tá. Agora eu entendi. 

- Mas o Brandon só me vê como a irmã caçula do Will, nada mais do que isso. 

- E que tal você dizer para o Brandon que você gosta dele? Ou para o Will falar com 
ele? 

- Não Jéssy! Nem pensar! Nenhum dos dois pode saber disso. 

- Ah então tá. Jenni, eu preciso entrar, amanhã conversamos. Beijos, até amanhã. 

 Os dias foram passando normalmente, mas se Brandon tinha como objetivo 
conquistar Jéssy, ele estava conseguindo. Ela estava conhecendo-o cada vez mais, e 
gostando também. 

 Will viu que eles estavam apaixonados, e não viu problema nenhum nisso, 
porque ele estava com outra garota. 

 Jéssy então foi falar com Anna Clara, sua melhor amiga: 

- Anna, preciso te contar uma coisa. 

- Conta, conta, amiga! 

- Eu acho que tô afim do Brandon. Disse ela envergonhada. 

- Ai que legal, amiga. Tô muito, muito feliz por você. Disse ela empolgada dando um 
abraço nela. 

- Ai, amiga, só você mesmo. 

- Mas e agora? Como vai ser? 

- Ah não sei. Tava pensando em contar pra ele, mais sou muito tímida, não sei agora. 



- Ah espera dois dias pra ver o que acontece, aí se não acontecer nada você conta. 
Pode ser?  Ok? 

- Ok. Pode ser! Disse ela feliz. 

 Passaram-se dois dias, Anna ia dormir na casa de Jéssy. E logo depois do almoço 
foram pra casa de Jéssy. 

 Conversaram muito, Will estava junto e eles se divertiram muito. Will foi 
embora. Jéssy e Anna ficaram conversando um bom tempo, até que Anna falou: 

- E aí amiga, falou com o Brandon? 

- Aham. Falei sim. 

- Jéssy, eu sei que você está mentindo, você não falou com ele né? 

- Tá bom Anna, eu sei que não dá pra esconder nada de você, eu não falei com ele. 

- Então manda uma mensagem no celular dele! 

- Já tá tarde. Disse ela. 

- Hoje é sexta-feira amiga, ele não vai dormir tão cedo, você sabe disso. 

- Tá bom, vou mandar. Ai, tô tão nervosa! 

- É melhor contar agora do que pessoalmente. 

- Tá, o que eu falo? 

- Diz oi, pergunta como ele tá, o que ele tá fazendo, puxa assunto. 

 Ela falou com ele por mensagem, perguntou como ele estava, o que ele estava 
fazendo, ele respondeu que estava bem, que estava deitado pensando, e sem sono. 
Então Jéssy escreveu na mensagem: 

- Preciso te contar uma coisa, mas você tem que prometer que não vai dizer pra 
ninguém. Ok? 

- Pode contar, eu prometo que não conto, mas fala logo que tô curioso agora. 

- Eu tô afim de você de verdade, eu sei que é estranho porque somos melhores amigos 
e não sei porque tô te contando isso. 

- Hum.  Agora vou ir dormir ta, amanhã eu tenho que fazer bastante coisa. Beijos linda. 

- Ok. Beijos. 

 Jéssy ficou muito tensa, começou a falar pra sua amiga: 



- Eu não devia ter contado, eu não acredito que eu fiz isso, eu estraguei tudo, e agora 
como vai ser, ele não vai querer mais falar comigo, ele deve tá me achando uma idiota, 
uma ridícula, ele deve tá pensando, e daí que você tá afim de mim. Ai meu Deus! 

- Jéssy fica calma, você não sabe, espera, deixa rolar, espera chegar segunda-feira, não 
sofra por antecipação, por favor, se acalme, amiga. 

 Jéssy foi se acalmando, e dormiu. Ela passou o fim de semana pensando nisso, 
sem saber o que fazer. Ficou muito pensativa. Mais seguiu o conselho de sua amiga: 
“Não sofra por antecipação!” 

E Brandon não conversou com Jéssy durante o fim de semana. 

Chegando segunda-feira, eles não conversaram, Jéssy estava envergonhada, 
não quis puxar assunto. Anna percebeu o clima e foi falar com Brandon. 

- Oi, Brandon, tudo bem? 

- Oi, Anna, tudo e você? 

- Tô bem. Mas me diga uma coisa, porque você e a Jéssy não estão se falando? 

- Ah não sei muito bem, acho que ela tá com vergonha. 

- Vergonha? Do quê? Disse Anna como se não soubesse de nada. 

- Ela não te contou? 

- Contou o quê? 

- Ela me disse sexta-feira que ela tava afim de mim. 

- Ai sério? Que fofo. 

- Você não sabia mesmo? 

- Tá bom, eu sabia, eu tava com ela. Disse ela sorrindo. 

- Então, foi por isso. 

- Ah tá. Mas e você, também tá afim dela ou é só amizade? 

- Pra falar a verdade, desde que ela chegou aqui na escola com o Will e a Jenni eu 
gostei dela, e ao longo do tempo me apaixonei por ela. 

- Ai, Brandon, que fofo. Fala com ela, por favor! 

- Ah, Anna, não sei se devo fazer isso. 

- Claro que deve, não perca tempo. 



- Anna, eu falo amanhã, de amanhã não passa, tá?! 

- Tá. Então até. 

- Até. 

 Jéssy estava doida para saber o que Brandon e Anna tanto conversavam. Ela 
perguntou para Anna, mas Anna não quis falar. 

 Chegou terça-feira, Anna ansiosa para saber o que Brandon iria dizer. Brandon 
decidiu pedir Jéssy em namoro. Ela disse a ele que ia pensar. 

Jéssy ficou muito pensativa porque sabia que sua prima gostava dele, mas o 
que ela poderia fazer, ela tinha se apaixonado por ele também. Mesmo assim, ela 
aceitou o pedido. Quando Jenni e Will descobriram, sem demonstrar, os dois ficaram 
muito furiosos. Jenni porque já havia contado pra ela que estava afim de Brandon, 
gostava dele, porém Brandon não dava nenhuma atenção para ela; e Will porque tinha 
muitos ciúmes da prima e até porque ele queria que ela fosse somente dele e não de 
Brandon, Will estava gostando de Jéssy, o que é muito estranho, pois eram primos. 
Mas por um lado Anna, que era a melhor amiga de Jéssy e de Brandon, estava muito 
feliz, e aconselhou a sua amiga a falar com Will e Jenni para contar pessoalmente. 
Primeiro Jéssy foi falar com Jenni, ela chegou e disse: 

- Oi, Jenni, tudo bem? Vamos almoçar juntas hoje? Preciso te contar uma coisa. 

- Oi, Jéssyca, se for pra contar do Brandon, não perca seu tempo, eu já sei, tá. Ah e 
sobre o almoço, eu já combinei com a minha amiga. Depois conversamos. Tchau. 

- Jenni, Jenni, espera! 

E ela foi fingindo que não ouviu. 

Quando Jéssy entrou na sala viu Will conversando com Brandon e chamou: 

- Oi, Will, você pode vir aqui um pouquinho? 

- Claro, Jéssy.  

- Então, eu queria te contar, eu e o Brandon estamos namorando. 

Will olhou como se estivesse feliz e como se não soubesse de nada, mas por 
dentro ele estava morrendo de raiva e disse: 

- Nossa, Jéssy, que maneiro, parabéns. Felicidades, prima! E deu um abraço nela. 

- Ah, obrigada, Will, eu sei que sempre estaria do meu lado. 

Então foram sentar. E fizeram seus trabalhos. Will sabia disfarçar muito bem. 
Olhava os dois juntos, porém conseguia controlar o seu ódio, sua raiva, sua tristeza por 
não estar no lugar de Brandon.  



Jenni resolveu inventar uma história, disse a Jéssyca que estava namorando, e 
que o Brandon era passado, e pediu desculpas por ser tão estúpida aquele dia, é que 
ela estava estressada e com muita coisa na cabeça. Até combinaram juntas de Jéssy 
dormir na casa dela, assim os três – Will, Jéssy e Jenni – poderiam conversar melhor. 

Chegado o dia combinado Jéssy foi dormir na casa de seus primos, como ela já 
havia se acertado com Jenni, eles ficaram todos juntos. Quando eram 3 horas da 
madrugada, todos já estavam dormindo a não ser Jenni e Will. Levantaram da cama 
encheram a boca de Jéssy de fita e levaram ela a oito quadras dali. Fizeram tudo muito 
cuidadosamente, colocaram luvas de borracha sem deixar suas digitais, pegaram o 
facão que seu pai tinha na oficina, pois sempre precisavam cortar borrachas, canos ou 
coisas do tipo. Jéssy muito assustada começou a chorar e Will disse: 

- Se você não for minha, não será de mais ninguém, eu achei que você queria ser 
apenas amiga de Brandon, mas você me enganou! Disse ele chorando. Logo Jenni com 
muita raiva falou: 

- Que tipo de prima faria isso, eu confiei em você, e você jogou toda a confiança no 
lixo. Você é uma completa traíra! Disse ela com muita raiva. 

Então tiraram a fita da boca dela, ela chorando e assustada disse: 

- Eu não acredito que vocês tão fazendo isso comigo, Will, você ficou tão feliz quando 
eu te contei, e Jenni você até falou que não tinha mais problema que você já estava 
namorando. 

Porém eles não disseram nada. Cortaram seu pulso esquerdo, e fizeram um 
pequeno corte em seu pescoço, na verdade foi Will que fez os cortes em Jéssyca. 

Voltaram pra casa. E pensaram muito no que estavam fazendo. De manhã 
encontraram seu corpo no chão e chamaram a ambulância. Levaram ela para o 
hospital, tentaram reanimá-la porém, não havia mais jeito. 

Fizeram a perícia durante dias e dias. Mas não conseguiram descobrir o 
assassino. Will se sentiu totalmente culpado e resolveu se matar, mas antes avisou sua 
irmã Jennifer que também estava se sentindo culpada, ela insistiu para que ele não se 
matasse, então eles juntaram economias que tinham, compraram passagens para bem 
longe dali e foram até a casa de sua avó que há tempo estava brigada com sua filha 
Patricya. Seus netos pediram para ela não contar a seus pais. Ela ficou um tempo sem 
contar, porém sabia como era péssimo ficar sem notícias de seus filhos, então avisou 
os pais deles. E depois disso Willian e Jennifer, nunca mais foram vistos. 

 



Tayla Caetano Amaral 

Cadê meu chiclete? 

 

– Bom dia Fátima! 

– Bom dia, seu Neco, me vê aquele chiclete que eu adoro, por favor? 

– Claro. Estou te achando diferente hoje, pode me contar o que aconteceu? 

– É tudo culpa desse chiclete viciante. Se você tiver um tempinho, posso te contar. 

– Claro, Fátima, pode começar. 

Minha mãe estava dormindo, com seus tampões nas orelhas, meu pai tinha acabado de acordar 

e estava fazendo o café da manhã para nós dois, estava atrasado, eu comendo meu sonho de nata 

perguntei: 

– Papai, me dá dinheiro pra eu comprar doce antes de ir pra aula? 

– Sim, filha, toma; são dois reais e  vê se não gasta tudo, heim! 

– Pode deixar, papai. 

Ele me levou pra escola, me deu um beijo no rosto de despedida, e saí do carro. Corri direto 

para sua banca lembra, seu Neco? Estava desesperada e pedi dois reais do meu chiclete favorito, mas 

você me disse que só tinha sobrado um e só ia chegar mais segunda-feira que vem, pois várias 

crianças tinham acabado de comprar (quase) todos, como você sabia que eu viria guardou um pra 

mim, eu triste comprei. Naquele momento prometi para mim mesma, que iria mascar esse único 

chiclete até que chegassem mais, só o guardaria atrás da orelha para dormir. 

E a promessa começou, na entrada da escola contei para Miguel, ele me tachou de louca. Na 

aula consegui disfarçar para que a professora Gina não percebesse, por incrível que pareça, não 

percebeu!  



Cheguei em casa, minha mãe estava na academia, meu pai trabalhando, tinha almoço, mas eu 

preferia cumprir minha promessa. 

A noite chegou, tomei meu banho e fui deitar, guardei o chiclete atrás da orelha e dormi. 

Fui para escola, mas agora a professora percebeu, pediu para eu jogar fora e eu fingi que joguei. 

No recreio Miguel perguntou: 

– É o mesmo chiclete? 

– Lógico, eu fiz uma promessa agora vou cumprir até o fim, o chiclete não vai sair da minha boca 

até que chegue outro. 

Tarsila estava ouvindo nossa conversa, eu percebi, ela não conseguiu disfarçar, aquele perfume 

fedorento dela é inconfundível. 

Foi assim por três dias, parecia até que a professora estava desconfiando, porque ela falou: 

– Credo menina, todo santo dia te mando jogar fora o chiclete, até parece que é o mesmo! 

Chegou o dia tão esperado pelos mortais, o sábado, fui ao parque com meu pai e minha mãe, 

pois ela adora correr com a Nanica, uma moça muito legal e bonita. Meu pai e eu ficamos dando 

voltas no lago, compramos refrigerante e pipoca. Trombamos de frente com Maria Ira e seu cachorro 

feio, ela me fez derrubar todinho o refrigerante no seu cachorro, bem feito, mulher nojenta.  

Fui dormir cedo, estava exausta, parecia que tinha dado duas voltas no mundo e não cinco no 

parque. Perdi meio domingo babando na cama, acordei quando já estava na hora do almoço, era o 

prato preferido da minha mãe, ração humana. Levantei, mas na hora em que passei a mão por trás 

da minha orelha, cadê meu chiclete? Meu chiclete tinha sumido! Procurei por tudo, perdi o resto do 

meu domingo procurando, não encontrei. Fiquei arrasada, e agora? O que aconteceu? Cadê meu 

chiclete? 

Decidi investigar, minha segunda-feira se resumiu nisso, nem lembrei que era hoje que chegava 

mais chiclete na banca. Desconfiei de todos, da minha mãe, do meu pai, do Miguel, da minha 

professora, da Tarsila, da Maria Ira, da Nanica, até do senhor, seu Neco, acredita? Interroguei todos, 

como nos filmes policiais, passei o dia pensando, relendo os interrogatórios, procurando pistas. 

Dormi no sofá. 



Acordei com a cara amassada e atrasada para a escola saí correndo com meu pai, mas meu 

relógio tava adiantado em meia-hora, então pedi dinheiro e agora estou aqui com você. 

– Então, Fátima, descobriu quem pegou seu chiclete? 

– Sim, descobri. 

– Quem foi? Me conta! 

– Não foi ninguém, seu Neco, eu que engoli. 



 Thiago Aust 

Dois dias para salvar o mundo 

Leônidas era um grande caçador de tesouros, mas sentia que aquilo não era o 
que ele queria, ele queria casar, ter filhos, ter uma vida normal. Então 
abandonou a passagem e ainda trocou por um computador e um escritório.  

Leônidas vive em sua casa com sua namorada Manuela e o seu cão Buck. 
Como de costume, ele acordou bem cedo para trabalhar, mas não viu sua 
amada ao seu lado, não estranhou, pensou que ela devia ter acordado antes 
dele. Foi à sua sala de tesouros e o que ele mais temia aconteceu: o artefato 
mais poderoso do mundo foi roubado, o cajado de Hórus. Se ele cair em mãos 
erradas, pode destruir o mundo. Pois sua magia é tão grande que se liberada 
nada poderá detê-la. 

Então viu no mesmo lugar onde estava o cajado, um cartão escrito “LM”, as 
iniciais do seu arquirrival que Leônidas pensava que tivesse morrido, Lorde 
Maléfico. Nesse momento, saiu desesperado procurando Marcela, mas não a 
encontrou e temeu pelo pior: que ela foi capturada pelo Lorde Maléfico. Sabia 
que o poder do cajado só poderia ser liberado em um eclipse, o que 
aconteceria daqui dois dias, o que iria acontecer no hemisfério oriental, mas em 
qual lugar era a pergunta de Leônidas. 

Então ele foi ver um antigo amigo seu, Dexter, pois ele era o maior conhecedor 
de magia que já havia conhecido. Ele lhe disse que era necessário um templo 
que suportasse a magia do cajado e só existe um no mundo com estas 
características, o templo Kyoto. Então Leônidas já sabia onde começar a 
busca. Um portal mágico para chegar a Xangai onde está o templo. Pegou um 
mapa da cidade, já era noite e ele decidiu ir descansar em um hotel. 

Quando acordou foi na hora de alugar um carro, mas só havia motos e como o 
tempo estava a seu favor pegou uma e saiu direto ao templo e no caminho 
começou a pensar em como Marcela vinha se tornando arisca e pretensiosa e 
ele começou a duvidar se ela o amava também. 

Mas não importava, ele só queria revê-la. Chegando perto do templo, outra 
moto o jogou para fora da rua e ele caiu da moto. Um carro parou ao lado e 
saíram dois homens que pareciam ser ninjas, logo Leônidas soube que eram 
ninjas sanguinários e que agora trabalhavam para o Lorde Maléfico. Os ninjas 
o atacaram, o primeiro o atacou com uma espada que cortou a camisa e por 
pouco não o acertou, Leônidas revidou com um soco seguido de um chute e 
agora só faltava um. Com série de socos e o derrubou. Foi correndo até o 
último andar, pois de lá dá para ver o eclipse. 

Em cada andar, vários ninjas o esperavam, andar por andar, luta por luta e ele 
chegou ao último andar e lá estava o líder dos ninjas e começou a luta 



frenética, a qual Leônidas venceu, mas acabou ferido.  Mesmo sangrando 
muito foi atrás do cajado. Pegou a espada do chefe dos ninjas seguiu em frente 
até chegar ao Lorde Maléfico. Os dois começaram a lutar, um soco de Lorde 
Maléfico derrubou Leônidas, que logo levantou e o acertou na perna. 
Mancando, Lorde Maléfico pegou uma espada pendurada na parede e avançou 
contra Leônidas, ele desviou e acertou o Lorde em sua máscara, partindo-a no 
meio. Era Marcela, sua amada, o Lorde Maléfico. Então ele não teve coragem 
de matá-la e foi tirar o cajado do altar voltou para ver se Marcela ainda estava 
lá, mas ela tinha ido embora e Leônidas ficou lá admirando a Lua. 
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