
Joana d’Arc? 

Em uma manhã de segunda-feira, a polícia recebeu uma denúncia de um cheiro 
estranho e insuportável, impossível de ser ignorado, vindo da grande mansão Tindall, 
parecia o cheiro de algo estragado ou em decomposição. Então a polícia foi para a 
investigação de um novo caso na cidade. Chegando lá, quando entraram aparentemente 
ela estava normal e em seu perfeito estado, mas então começaram a sentir um cheiro 
horrendo, parecia um corpo que estava guardado há dias ou até mesmo anos. Depois de 
um tempo investigando, descobriram que havia um corpo na biblioteca e ele era da velha 
da mansão e ele estava morto fazia dois meses. Então foram em busca de testemunhas 
que poderiam ter visto o que ou quem teria matado a mulher e por que, mas as únicas 
pessoas que moravam naquela mansão éramos nós, os servos da desalmada senhora 
Tindall, que estava em idade avançada e nós fazíamos todas as coisas por ela. 

Quando a detetive responsável pela investigação do caso começou a interrogar a 
mim e a meu irmão dentro da biblioteca, antes mesmo de ela — uma mulher magra, de 
cabelos pretos que possuía um olhar pesado e no fundo parecia estar morta há dias — 
conseguir começar a perguntar as coisas para nós, meu similar perguntou: 

— Quem será que a matou? 
A detetive sem entender apenas afirmou que seria isso mesmo que perguntaria, 

mas, sem ouvi-la, o servo continuou a lhe perguntar coisas: 
— Foi você quem matou? Ou será que fui eu? Pode ter sido minha irmã, não? 
— Não foi a pessoa em quem você mais confia? 
— Não foi o seu marido? 
— Mas ele não estava morto? Não foi você? Ou foi a maldita velha? 
Depois que meu irmão falou sobre a morte do marido da investigadora, ela 

começou a ficar incomodada e abaixou a sua cabeça, olhando apenas para o chão de 
madeira escura da biblioteca de ar pesado, com um cheiro parecido com o de um 
demônio morto, e a escuridão dava a impressão de noite dentro do local do crime, mesmo 
sendo 3 horas da tarde. Mesmo vendo a policial se escondendo dentro de seus próprios 
sentimentos e suas memórias, meu irmão não parou, continuou perguntando coisas a ela: 

— Será que aquela velha maldita não cometeu suicídio? 
— Mas ela não morreu naturalmente? 
— Eu acho que te vi no dia do assassinato, não foi você? 
— Ela não tinha algo que você queria? 
— Ela não fez algo contra você? 
— Não foi ela que matou o seu marido? Então foi por isso que você matou ela. 

Você desejava vingança pela morte do seu tão amado marido, que morreu e agora nunca 
mais irá te ver, abraçar, beijar, nem te tocar, pois ele está morto e a culpa é toda daquela 
velha maldita e desumana! 

Quando eu olhei para seu rosto, ela estava pálida como um corpo morto, mas 
parecia estar concordando com tudo que meu irmão dizia, até mesmo assumindo toda a 
culpa do assassinato. Ela parecia fora de si, não havia mais o brilho nos seus olhos, ela 
era realmente um corpo morto, um fantoche de meu irmão e estava à beira de ter sua 
cabeça manipulada por um assassino manipulador, mas mesmo ela estando neste estado 
meu irmão continuou a falar e falar, enchendo sua cabeça de mentiras das quais ela se 
iludia, criando uma falsa história em sua cabeça, fazendo ela mesmo acreditar nas 
besteiras ditas pelo real assassino. 

No final ela saiu andando como se nada estivesse acontecido, chegou perto de um 
de seus colegas de trabalho, pegou sua arma e deu um tiro na cabeça de seu parceiro e, 
como se não bastasse, gritou: 

— Eu sou a assassina da mansão Tindall! Fui eu que matei! Eu me vinguei daquela 
velha desgraçada por ter matado meu marido, fui eu! 



Mas depois de ter sido presa e interrogada, ela já estava enlouquecida, não falava 
nada com nada, parecia ter sido possuída pelo Jezebeth, o demônio da falsidade, pois 
suas afirmações eram apenas mentiras, fazendo-a amarrar cada vez mais a própria corda 
da forca. 

Esta história acaba com ela indo para a forca para pagar os seus pecados por ter 
“assassinado” a senhora Tindall, e por ter falado mentiras para a polícia, mas você deve 
estar se perguntando sobre mim e meu irmão... Meu irmão sumiu da cidade, nunca mais o 
vi, e eu? Eu, Joana d’Arc estou na casa ainda, esperando Abaddon, demônio do abismo, 
me levar para o mundo subterrâneo no dia mais escuro da minha vida.



O outro lado 

Há cinco anos atrás eu conheci uma menina, seu nome era Becky Sparks, ela 
havia se mudado para Santa Mônica e morava a duas quadras da minha casa. Quando 
nos conhecemos eu tinha apenas 14 anos e ela 13 anos e foi um amor à primeira vista, 
parece besteira, um menino achar que encontrou o amor da sua vida com 14 anos, mas o 
sentimento que havia dentro de mim era algo inexplicável. Becky era linda, tinha cabelos 
ondulados loiros que iam até sua cintura, olhos verdes e o sorriso mais bonito que eu já 
tinha visto. Todos os meninos da nossa pequena cidade em Los Angeles queriam ter sua 
companhia, então seguia seus passos com cautela e mantive meu amor por ela em 
segredo, não imagino o que aconteceria se ela soubesse o que eu sentia. 

Um dia estava em uma sorveteria próximo à praia quando ela apareceu, senti 
meu coração disparar, cada vez que ela se aproximava de mim parecia que meu corpo 
estava mole e eu ia cair no chão. Então ela se sentou diante de mim, pediu um sorvete de 
morango com confetes em uma taça média com uma colher plástica azul e começou a 
conversar comigo, ela estava triste, sua avó havia falecido há três dias e seu namorado a 
tinha traído com uma amiga muito próxima sua. Não imagino o porquê dela ter escolhido 
a mim para contar essas coisas, mas eu a escutava, com toda a atenção e amor do 
mundo. Daquele dia adiante nós ficamos muito amigos, ela me via como uma espécie de 
diário, para quem ela podia contar qualquer coisa e eu a escutaria. 

Quando Becky Sparks fez 16 anos, ela deu um salto para o auge da 
popularidade do ensino médio, pois sempre foi o tipo de garota que todos gostavam de ter 
por perto, era muito divertida e amigável, e por isso sempre era chamada para as festas 
da escola. Eu não era exatamente uma dessas pessoas de quem os outros gostam e que 
convidam para as chamadas "sociais" de adolescentes com bebidas e narguilé, mas 
Becky era e sempre me levava junto com ela. Não sei em quantas festas eu fiquei mais 
de 1 hora, era meu máximo de tempo, eu não gostava muito de festas ou de pessoas 
"populares", exceto, é claro, Becky. Mas eu me lembro muito bem de uma na qual eu acho 
que, para mim, foi a melhor festa de todas. 

Era dia 20 de abril, um menino do terceiro ano fez uma festa, Becky, como em 
todas as outras, me levou. Ela sempre bebia o que lhe dessem, mas nessa festa havia 
extrapolado na quantidade. Ficou mais ou menos meia hora vomitando no banheiro do 
segundo andar, eu, como sempre, estava lá para cuidar dela. Quando ela parou de 
vomitar, eu lhe dei um copo cheio de água e fiz com que ela bebesse tudo. Nós dois 
sentamos dentro da enorme banheira que tinha e ficamos lá conversando. Ela me disse 
coisas que eu nunca esperava escutar daquela linda boca carnuda com formato de 
coração. Disse que me amava, que sempre amou e que aquilo não era da boca para fora. 
Inicialmente achei que era o efeito do álcool, até que ela me beijou. Foi um beijo babado e 
com gosto de vômito, mas por um instante eu tinha tudo o que queria em meus braços, eu 
tinha Becky Sparks, a menina dos meus sonhos, a pessoa mais perfeita do mundo. 
Depois do beijo ela me olhou nos olhos, senti meu coração bater mais forte, então ela 
desmaiou. No dia seguinte da festa, perguntei se ela lembrava de alguma coisa, ela disse 
que apenas se lembrava de ter bebido, vomitado e acordado na sua cama. Aquilo me 
despedaçou, mas eu preferia assim, deixar o que havia acontecido somente para mim. 

Eu fiquei um mês pensando em como me declarar para Becky, aquele dia na 
festa havia me dado esperança de que algum dia eu e ela formaríamos um casal, 
teríamos uma casa e uma família. No dia 5 de junho, era aniversário de 17 anos dela e 
nós iríamos jantar juntos. Combinei de chegar em sua casa às 20:00 e eu finalmente 
tomei coragem, iria dizer que a amava desde o dia em que a vi pela primeira vez. 

Planejei cada detalhe, cada coisa que eu deveria fazer para tê-la. Fui até a 
John Kelly, comprei seus chocolates preferidos, meio amargo e branco, comprei rosas 
vermelhas e azuis e um colar de pérolas pretas do qual ela havia gostado em um dia que 



fomos ao shopping. Cheguei em sua casa mais cedo do que o combinado, às 19:30, 
estava chovendo e vi que tinha um carro preto estacionado. O senhor e a senhora Sparks 
estavam viajando a trabalho e aquele carro não era de nenhuma de suas amigas. Fui até 
a porta e bati três vezes, esse era nosso toque secreto para quando seus pais estivessem 
viajando e eu fosse até sua casa. Ela não atendeu, mas eu sabia que ela estava em casa 
porque a janela de seu quarto no segundo andar estava aberta. Eu sabia que debaixo do 
capacho da porta de entrada havia uma chave reserva, então a peguei e abri a porta com 
cuidado. Quando entrei junto com as coisas que tinha comprado mais cedo para ela não 
tinha avistado ninguém, até chegar na sala. 

Logo após entrar na sala eu vi Becky beijando um menino do terceiro ano, ela 
estava sem blusa e ele também. Quando ela me viu saiu de cima dele rapidamente e 
colocou sua blusa. As coisas que eu havia comprado já estavam no chão, ela chorava, eu 
também. Aquele momento sem dúvidas foi um dos piores da minha vida. Tudo que havia 
na mesa da cozinha, que já estava arrumada para nosso jantar, foi parar no chão. Eu 
estava com ódio, ódio de Becky, ódio de amar ela, ódio do menino que estava com ela, 
ódio de mim mesmo por achar que ela me amava de verdade. 

Saí da casa dela e a chuva se misturava com as lágrimas que rolavam pelo 
meu rosto. Tive a impressão de estar sendo seguido e olhando para trás vi uma sombra. A 
sombra falava, mas eu não conseguia escutar, e eu gritava com todas as forças que 
podia, mandava-a embora, mas ela não ia, não importava o que eu falasse aquela sombra 
continuava lá. Eu não conseguia ver o que ou quem era, só me lembro de ter pego uma 
pedra e jogado em direção ao que quer que fosse aquela coisa. Depois disso eu caí no 
chão, sem força para levantar, fiquei lá mesmo. Antes de tudo ficar preto eu vi Becky, ela 
estava com a testa sangrando, do seu lado estava a pedra que eu tinha lançado em 
direção à sombra e ela falava meu nome, ela estava sangrando, eu tinha machucado ela, 
eu havia machucado Becky. 

No dia seguinte acordei no hospital, os médicos falavam que eu estava com 
hipotermia subaguda, mas que já estavam me tratando. Vi minha mãe e meu pai do lado 
de fora do meu quarto, ambos estavam chorando. Ao vê-los, comecei a chorar também. 
Eu estava feliz por eles estarem lá junto a mim. 

Fui para casa dois dias depois e deveria tomar alguns remédios. No início eu 
tentava não pensar no que havia acontecido, infelizmente aquela cena voltava com 
frequência em minha cabeça, independente dos esforços que eu fazia, só conseguia 
pensar no que Becky me fez. 

No sábado de tarde eu tinha médico e ela foi até minha casa, entrou no meu 
quarto, que estava todo escuro, escreveu um bilhete e deixou em cima de minha cama. 
Quando cheguei em casa mais tarde, vi seu bilhete e li. No bilhete ela dizia que se 
lembrava do que havia acontecido na festa, que me amava de verdade e que sentia 
muito. Achei que ao ler aquilo iria me pôr a chorar, mas ao contrário do que pensei eu não 
chorei, eu me conformei, meu coração já estava dominado por ódio, eu não queria mais 
ver Becky Sparks na minha frente. Queria machucá-la como ela me machucou. 

Na escola ela tentava falar comigo, tentava ter minha atenção, agora ela era 
apenas uma conhecida, alguém do meu passado. De fato eu ainda a amava, mas meu 
amor por ela estava muito bem escondido dentro de mim. Eu a negava, a tratava mal, isso 
deveria estar me matando por dentro, mas não estava, Becky já havia me matado. Eu 
passava horas escrevendo seu nome pelas paredes, com palavras de ódio. Minha mãe 
achou melhor me levar ao psicólogo e eu, contra minha vontade, fui. Ele me indicou 
remédios, no final do dia eu chegava a ingerir dois chás quentes de ervas para hipotermia 
e três comprimidos antipsicóticos. A culpa daquilo era dela. 

Alguns dias depois ela se afastou, parou de tentar falar comigo, de tentar se 
desculpar. Não podia mentir para mim mesmo, eu queria a atenção dela voltada para mim 
de novo. Eu ainda estava com ódio, ainda queria machucá-la, mas queria tê-la. Por isso 



minhas idas ao psicólogo ficaram mais frequentes, ele fez uma coisa que chamava de 
"constelação" comigo, aquilo me fez perceber que eu era o único culpado da minha raiva, 
eu estava me matando sozinho. Quando percebi isso fui até a casa de Becky, sua mãe 
disse que ela tinha saído para caminhar. Perguntei a direção, entrei no carro e fui. Ela 
realmente estava andando, mas estava andando junto a uma pessoa. Um menino, o 
mesmo que ela estava beijando no dia de seu aniversário. Aquilo me deu um ataque de 
fúria e eu involuntariamente acelerei. 

Acordei novamente no hospital, eu tinha batido o carro logo após atropelar o 
menino que estava com Becky. O menino estava na UTI com sérios riscos. Becky estava 
do lado de fora do meu quarto chorando, os médicos disseram que ela queria falar 
comigo, eu consenti. Ela entrou, se sentou do meu lado, seu perfume doce se misturava 
ao cheiro de hospital, seus olhos verdes estavam inchados e vermelhos, seu cabelo 
ondulado estava preso num coque mal feito e suas roupas ensanguentadas. Ela me disse 
que me amava, mas não queria ficar com alguém como eu, disse que eu era um ser 
horrível, que jamais queria me ver novamente. Suas palavras foram como facas no meu 
peito. Ela foi embora do quarto e eu me pus a chorar. Não podia imaginar uma vida sem 
Becky Sparks por perto. Eu não conseguia. 

Agora são 3:30 da madrugada e faz uma hora que eu saí do hospital, esperei 
todos apagarem as luzes, vesti uma roupa escura e fugi. Estou no píer, eu me lembro de 
ter vindo aqui com a Becky no seu aniversário de 15 anos, ela amou ir na roda gigante, 
quando chegamos lá em cima ela me deu a mão por estar com medo. Nesse exato 
momento estou sentado na ponta do píer e irei me jogar na água. Sinto pelos meu pais, 
pelos meus, mesmo que poucos, amigos e sinto pelo meu amor, que muitas vezes 
irracional e possessivo, foi verdadeiramente de uma única pessoa desde o dia em que 
nos conhecemos, Becky Sparks. 

Epílogo 
Na manhã do dia 5 de julho o corpo de Dylan Rivera, 18 anos, foi achado 

próximo ao píer de Santa Mônica, junto com um caderno e uma carta em um saco plástico 
preso em sua camiseta. Quando foi achado já estava com o corpo em uma temperatura 
inferior a 20ºC e os médicos não conseguiram fazer nada. Polícias disseram que ele fugiu 
do hospital após ter batido o carro na noite do dia 3 de julho. Seus pais permitiram a 
publicação da carta. 

Para Becky Sparks, meu único e verdadeiro amor… 

Oi como você está? Espero que esteja bem. Eu passei muito tempo imaginando que um 
dia você se apaixonaria por mim. Eu mal acreditava nisso, mas era o que continuava me 
levando de volta a você todas as vezes que chamava por mim. Eu ficava acordado até 
tarde esperando por você, abri mão da minha felicidade pra te ver sorrir, acordei 
pensando em você e dormi rezando para que meu amor fosse recíproco, ter certeza que 
teu abraço era a melhor coisa do mundo. Eu sabia que era segunda opção, mas sempre 
tive esperanças que você enxergasse que não haveria lugar melhor pra voltar que não 
fosse pros meus braços. Meu coração bate sufocado e já está jogado como um copo frágil 
de vidro ao cair no chão. Cada caco que corta meu peito, pertence a você. Você usou as 
palavras mais duras para ordenar que eu saísse de sua vida e eu concluí que nasci para 
ser sozinho. Duas semanas atrás você disse que não ficaria um mês sem mim e hoje 
pede que eu a deixe em paz. Eu sei, sou um monstro, sei também que você me odeia 
agora, mas saiba que pra onde quer que eu vá, você sempre vai estar no meu 



pensamento. Desculpe-me por tudo Becky, por te decepcionar e por não ter permitido que 
você ajudasse a mudar, só lembre que eu te amei desde o dia em que te conheci. Quero 
sua felicidade acima de tudo e prometo vigiar você daqui de onde estou 

Com todo o amor do mundo, 
Dylan Rivera. 



Enfim, livre 

  "Eu não sei muita coisa, mas o que eu sei... pode mudar tudo o que você sabia sobre 
Bernardo e Catarina. Eu me lembro muito bem quando meus pais me contaram a triste 
história de nossos vizinhos. 
  Eles eram (aparentavam ser, pelo menos) um casal feliz. Mas não era bem assim. 
Catarina sofria de transtorno bipolar e Bernardo era possessivo e ciumento. Tudo 
começou no dia vinte e cinco de novembro de 1967, em uma noite fria, no centro da 
cidade de Curitiba. Eles eram recém-casados, mas suas brigas eram muito feias. Um não 
compreendia o outro. Bernardo havia proposto um jantar em um bar famoso da capital, 
para se desculpar por toda a desconfiança que havia guardado de Catarina, e anular 
todas as brigas, para recomeçarem seu relacionamento com o pé direito. 
  Infelizmente, Catarina não estava em um bom dia, e a situação apenas piorou. Ao invés 
de ouvir o que Bernardo tinha a dizer, ela começou a ser irônica, para irritá-lo. Bernardo 
percebeu a intenção dela, e acabou passando recibo. Catarina começou a chorar, e saiu 
correndo do bar, em direção a uma praça. Ela estava tão atordoada que não percebeu a 
presença de um homem mascarado, encostado em um poste. Assim que a mulher 
desesperada se sentou no banco, colocou a cabeça entre as mãos e desatou a chorar, o 
mascarado começou a caminhar em sua direção. Enquanto isso, Bernardo corria pelas 
ruas mais próximas, tentando encontrá-la. Tarde demais. Quando ele alcançou a praça, 
pôde apenas ouvir um grito e receber um olhar sarcástico, por trás de uma máscara de 
carnaval. Ele correu para acudir sua esposa, mas não foi possível: ela já estava morta. 
  O assassino havia lhe cravado um punhal no coração, e seu vestido que, antes, fora 
branco, estava coberto por sangue. Em um ímpeto de desespero, o jovem viúvo pegou a 
mão de sua esposa pálida, para ver que havia sido levada sua aliança. Primeiramente, ele 
pensou ter sido a própria Catarina que a tirou e guardou. Porém, algo dentro dele dizia 
que ela não seria capaz. O assassino, que Bernardo pensava ter fugido, estava, na 
verdade, na lateral de um edifício próximo, assistindo a cena horrível. Seu rosto estava 
descoberto, sem a máscara. Bernardo percebeu estar sendo observado, e virou-se para 
ver um homem grisalho lhe observando. Ele beijou a face gelada e úmida de tristeza de 
sua amada, e foi andando em direção ao assassino. Como era uma noite fria e havia 
muita neblina, o assassino não viu que Bernardo caminhava em sua direção. Quando ele 
finalmente alcançou o maldito, a polícia já estava no local. Mas, mesmo assim, Bernardo 
segurou o elemento e deu-lhe um soco em uma das têmporas, o que o fez desmaiar. 
Bernardo era forte, e conseguiu arrastá-lo até seu apartamento. Por um instante, ele 
percebeu que nunca mais entraria por aquela porta com sua esposa. 
  Ninguém os viu entrando. Ninguém além dos meus pais. Bernardo guardava o seu 
revólver em um cofre, que ficava escondido, atrás de uma pintura. Ele já estava prestes a 
atirar na cabeça de sua vítima, quando teve uma ideia melhor: fingir que o assassino era 
ele, ou seja, forjar seu próprio suicídio. Ele vestiu suas roupas no assassino e, quando 
pegou as do mesmo, encontrou a aliança de Catarina, no bolso da calça. Aquilo o deixou 
com ainda mais raiva. Ele nem sequer percebeu que, além das roupas, os papéis também 
haviam sido trocados. Ele apontou a arma no queixo de sua vítima, que estava no tapete 
da sala, e meus pais acordaram. Eles compreenderam, enfim, o que havia acontecido.  
  O novo assassino montou a cena do crime e fugiu para o interior do Paraná. 
  Passaram-se algumas semanas desde o ocorrido. O apartamento de número 502 foi 
interditado. Mas havia um problema: a cena do crime estava longe de ser perfeita. Além 
das digitais, o velho assassino era visivelmente grisalho, o que contrastava com os 
cabelos escuros de Bernardo. 
  Meus pais sabiam de tudo, mas acharam por bem não se envolverem nas investigações. 
E acharam melhor, também, ir embora daquela cidade, e fingir que nada havia 
acontecido. Tudo o que sabemos, sobre depois daquela noite, foi contado nos jornais.  



  Os investidores acabaram descobrindo tudo. Porém, quando foram atrás de Bernardo, 
que estava supostamente vivendo em Morretes, tiveram uma surpresa desagradável... 
Ele, não aguentando a tristeza causada pela solidão e pela culpa, e não vendo sentido 
algum no que fez, tirou a própria vida, pulando da ponte da cidade. Seu corpo foi 
encontrado por um grupo de adolescentes que pescava no rio. Seus bolsos estavam 
cheios de pesadas pedras, e seu corpo... Em um estado lamentável. 
  E isso é tudo o que sei sobre nossos antigos vizinhos." 
  O policial me agradeceu e eu saí, sentindo um enorme peso sair de minha vida. 
Finalmente contei a história que guardei durante longos cinquenta anos de vida. Estava, 
enfim, livre.
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ruas mais próximas, tentando encontrá-la. Tarde demais. Quando ele alcançou a praça, 
pôde apenas ouvir um grito e receber um olhar sarcástico, por trás de uma máscara de 
carnaval. Ele correu para acudir sua esposa, mas não foi possível: ela já estava morta. 
  O assassino havia lhe cravado um punhal no coração, e seu vestido que, antes, fora 
branco, estava coberto por sangue. Em um ímpeto de desespero, o jovem viúvo pegou a 
mão de sua esposa pálida, para ver que havia sido levada sua aliança. Primeiramente, ele 
pensou ter sido a própria Catarina que a tirou e guardou. Porém, algo dentro dele dizia 
que ela não seria capaz. O assassino, que Bernardo pensava ter fugido, estava, na 
verdade, na lateral de um edifício próximo, assistindo a cena horrível. Seu rosto estava 
descoberto, sem a máscara. Bernardo percebeu estar sendo observado, e virou-se para 
ver um homem grisalho lhe observando. Ele beijou a face gelada e úmida de tristeza de 
sua amada, e foi andando em direção ao assassino. Como era uma noite fria e havia 
muita neblina, o assassino não viu que Bernardo caminhava em sua direção. Quando ele 
finalmente alcançou o maldito, a polícia já estava no local. Mas, mesmo assim, Bernardo 
segurou o elemento e deu-lhe um soco em uma das têmporas, o que o fez desmaiar. 
Bernardo era forte, e conseguiu arrastá-lo até seu apartamento. Por um instante, ele 
percebeu que nunca mais entraria por aquela porta com sua esposa. 
  Ninguém os viu entrando. Ninguém além dos meus pais. Bernardo guardava o seu 
revólver em um cofre, que ficava escondido, atrás de uma pintura. Ele já estava prestes a 
atirar na cabeça de sua vítima, quando teve uma ideia melhor: fingir que o assassino era 
ele, ou seja, forjar seu próprio suicídio. Ele vestiu suas roupas no assassino e, quando 
pegou as do mesmo, encontrou a aliança de Catarina, no bolso da calça. Aquilo o deixou 
com ainda mais raiva. Ele nem sequer percebeu que, além das roupas, os papéis também 
haviam sido trocados. Ele apontou a arma no queixo de sua vítima, que estava no tapete 
da sala, e meus pais acordaram. Eles compreenderam, enfim, o que havia acontecido.  
  O novo assassino montou a cena do crime e fugiu para o interior do Paraná. 
  Passaram-se algumas semanas desde o ocorrido. O apartamento de número 502 foi 
interditado. Mas havia um problema: a cena do crime estava longe de ser perfeita. Além 
das digitais, o velho assassino era visivelmente grisalho, o que contrastava com os 
cabelos escuros de Bernardo. 
  Meus pais sabiam de tudo, mas acharam por bem não se envolverem nas investigações. 
E acharam melhor, também, ir embora daquela cidade, e fingir que nada havia 
acontecido. Tudo o que sabemos, sobre depois daquela noite, foi contado nos jornais.  



  Os investidores acabaram descobrindo tudo. Porém, quando foram atrás de Bernardo, 
que estava supostamente vivendo em Morretes, tiveram uma surpresa desagradável... 
Ele, não aguentando a tristeza causada pela solidão e pela culpa, e não vendo sentido 
algum no que fez, tirou a própria vida, pulando da ponte da cidade. Seu corpo foi 
encontrado por um grupo de adolescentes que pescava no rio. Seus bolsos estavam 
cheios de pesadas pedras, e seu corpo... Em um estado lamentável. 
  E isso é tudo o que sei sobre nossos antigos vizinhos." 
  O policial me agradeceu e eu saí, sentindo um enorme peso sair de minha vida. 
Finalmente contei a história que guardei durante longos cinquenta anos de vida. Estava, 
enfim, livre.



Fiel 

Meu nome é Thomas Augusto Pinheiro, tenho 15 anos e posso dizer que a fé dos meus 
pais me salvou. 
          Meus pais, Clara Neves Pinheiro e Matheus Menezes de Paula Pinheiro, nunca 
foram de ir à igreja, muito críticos, não acreditavam em um "ser" que deixa a maldade 
reinar e diz ajudar se transformando em um pedaço de pão e vinho. 
          Quando eu tinha oito anos, era pequeno e magro. Comecei a sentir dores fortes nas 
minhas articulações e ossos, perdia muito peso, vomitava sangue várias vezes, 
hematomas surgiam em meu corpo assim como manchas. Minha mãe resolveu então me 
levar ao médico, fui submetido a vários exames, o de sangue constatou muitos Leucócitos 
no meu sangue. No início pensaram ser uma infecção, porém era mais que isso, fui 
diagnosticado com Leucemia Infantil, meus pais foram tomados pelo desespero, 
depositando todas suas esperanças nos médicos. Voltei para a casa consciente de que 
teria que voltar para lá por várias vezes nas sessões de quimioterapia, pois meu estado já 
era avançado. Minha vida a partir daquele dia estava contada. 
           Em um dia tive que ficar internado esperando por um doador de medula óssea, os 
médicos já não tinham mais esperanças e aguardavam a minha morte, meus pais ainda 
aguardaram lá do meu lado sem me abandonar, sabiam que iam perder o primeiro filho, 
eu era muito pequeno para realmente entender o que estava acontecendo, e meus pais 
decidiram me privar desse conhecimento. 
           O dia já estava acabando e os corredores do hospital silenciosos, minha mãe 
começou a cochilar e assim teve um sonho, um sonho que mudou nossas vidas. Ela 
conta até hoje como foi, ela estava em uma igreja linda com grandes colunas e imagens 
de santos, tinha um homem com uma roupa nada comum, chamado de Padre. Ele 
pronunciava algumas palavras as quais minha mãe lembra: "Eis o Cordeiro de Deus, 
aquele que tira o pecado do mundo", neste momento a bolacha branca, chamada hóstia, 
começou a virar sangue, e naquela cena ela compreendeu que Deus existe e sentiu um 
grande fervor em seu coração. 
            Ao acordar, pela manhã, foi contar o sonho ao meu pai e ele acreditou. Em meu 
quarto de hospital havia uma cruz com Jesus, e ali me entregaram, não com a intenção 
de me deixar vivo, mas na intenção de fazer a vontade de Deus e deiáa-lo agir em minha 
vida. Ficaram ali por muito tempo chorando e rezando. Acordei sem sentir muitas dores e 
um pouco alegre. 
            Os médicos logo vieram para ver como eu estava, e fiz mais alguns exames, 
ficamos aguardando os resultados. O médico chegou ao quarto meio confuso sem saber 
explicar o que aconteceu, não havia mais nada de errado em meu organismo, eu estava 
saudável. Automaticamente meus pais caíram no choro, pois sabiam que era um milagre 
de Deus. Alguns dias depois voltei para casa. 
            Meus pais se tornaram os católicos mais fervorosos que já vi, não deixam de 
participar de nenhuma missa. Quanto a mim, hoje eu firmo minha fé e me entrego a Deus 
assim como naquele quarto de hospital meus pais me entregaram. Hoje eu sei que Deus 
permite as coisas ruins para que coisas boas aconteçam, sou uma pessoa saudável, 
forte, que é a prova que Deus, por mais que pareça não estar com nós, nunca nos 
abandona e é um amigo fiel. Basta ter fé e nunca perder a esperança. 
                                       



O jardim de corpos 

Lá estava eu, deitado na cama com o corpo pálido e plácido. Pensando na 
morte do meu caro entregador de leite que eu acabara de provocar. Eu até gostava 
do velho, era bacana, porém, ele fazia eu me sentir inseguro, em perigo. O motivo? 
A perna manca. AQUELA MALDITA PERNA MANCA. Não que eu seja louco, pois 
não sou. Mas aquela perna me fazia lembrar de coisas horrendas do passado. Ele 
nunca me fez um insulto sequer, nunca me ludibriou, não fisicamente, porém, 
psicologicamente.  

 Aquela perna, me lembrava da época em que eu, uma pessoa ingênua, fui 
levado ao hospício. Diziam que eu era louco. Que eu era depressivo e psicopata, 
pelo simples fato de ficar sozinho no quarto à noite, rindo das mortes violentas que 
aconteciam na cidade enquanto decepava os passarinhos que cassava durante o 
dia. Mas eu era normal, gostava apenas de ver sangue. Aliás, isso era normal para 
um morador que vivia na Ilha das Bonecas. No hospício, eu ficava numa sala 
escura, amarrado em uma maca, sendo esta, o único móvel. Quando estava na 
hora do remédio, um médico velho, gordo e manco chegava. Ele me batia caso eu 
recusasse a droga. Xingava-me. Mas eu nunca fizera nada e, caso tentasse fazer,  
ele me batia como um animal. Pois bem, vamos poupar detalhes do meu findado 
passado e voltarmos ao meu caro leiteiro.  

O leiteiro, assim como o médico, era gordo. gordo e MANCO. Será ironia do 
destino? Desde jovem, entregava leite na região. Entretanto, só o conheci na 
semana passada, quando me mudei para a cidade. Comprei uma casa de madeira 
marrom escura. Feia. A mais feia da vizinhança, que chega a ser assustadora. EU 
SOU APAIXONADO POR COISAS ASSUSTADORAS. A casa tem como única 
atração o jardim florido com rosas vermelhas e tulipas brancas.  

No primeiro dia em que eu estava fazendo morada na casa, um homem bateu 
à porta, às 5 em ponto da madrugada: 

− Ô de casa!  

    Levantei assustado, peguei meu canivete no criado mudo e o escondi no bolso da 
calça. Desci as escadas, abri a porta e perguntei:  

−  Quem está aí?  

 Sorrindo o velho respondeu:  

−  Desculpa o incômodo, senhor. Sou o leiteiro da região. Percebi que o senhor 
se mudou há pouco, então decidi, como tradição e respeito, fazer as boas-
vindas! 

 Num bocejo, coçando as remelas do olho, me apresentei e respondi: 

−  Obrigado, senhor! Deseja entrar?  

− Não, não quero incomodá-lo mais do que já incomodei, só vim dar as graças.  



−  Agradeço o esforço — respondi.  

 O velho se abaixou deixando a caixa de leite, se reergueu e me 
cumprimentou com um aperto de mão, elogiou meu jardim com as rosas e tulipas. 
Logo se virou pra ir embora. Já ia fechando a porta de casa, quando o velho deu o 
primeiro passo. Meu coração congelou e meu olho vidrou. Meu corpo ficou com 
calafrio e eu paralisei quando o vi andar. O VELHO ERA MANCO. O VELHO ERA 
MANCO. O VELHO ERA MANCO. Fechei a porta, num tom de assustado, peguei 
meu canivete com a mão trêmula e fiquei olhando-o partir pela janela. Só larguei 
minha pequena faca, quando ele saiu de vista. Voltei ao quarto, deitei e me lembrei 
do médico que me maltratava. Fiquei idealizando paranoias o resto da madrugada. 
Não consegui dormir.  

Quando levantei pela manhã para fazer o café, não tirava aquela maldita 
perna manca da minha mente. Precisava de um plano. O velho era gentil, porém 
sua perna era horripilante me fazendo lembrar do médico. Eu não podia ficar 
relembrando aquele médico nojento toda madrugada. Então, comecei a planejar um 
esquema para o fim daquele velho leiteiro, cuja a perna lembrava meu passado.  

Toda manhã, durante duas semanas, o segui. Logo que escutava o barulho 
da caixa de leite sendo deixada na porta, eu levantava abria a porta, 
cumprimentava-o num sorriso falso e com um aperto de mão cínico para depois, 
deixá-lo perder de vista e então sair para ver sua trajetória. Via seu percurso inteiro 
e o seguia até em casa. Ele só fazia entrega nas quatro quadras da rua, o que não 
tornou a perseguição cansativa. Observei-o durante dias para até então ir 
concretizando meu plano. Chamei-o de PLANO CAPENGA. Estava orgulhoso de 
mim.  

Certo dia, esperei até às cinco da manhã, sem dormir, para falar com o 
leiteiro, quando o mesmo chegou, disse: 

− Já acordado, Sr. Tântalo?  

Respondi:  

− Preciso falar contigo, ontem o senhor me trouxe um leite estragado. Deixei-o 
no porão pois estava tão fedido que o aroma estava indo por toda a casa.  

− Puxa! Perdoe-me! Neste caso, preciso pegar o leite de novo, porém não 
posso neste momento, tenho entregas pra fazer hoje e não posso atrasar...  

− Poderíamos nos ver amanhã de manhã, antes das 5? Creio que o senhor 
possa acordar mais cedo para buscar o leite – perguntei eu na maior 
inocência.  

− Tudo bem, amanhã às quatro da madrugada, está bom para o senhor? 

− A hora que o senhor quiser, meu caro, o que estiver melhor pra você estará 
bom para mim.  

Finalmente aquele homem iria bater as botas, pensei comigo mesmo. Não só 
as botas, mas a perna manca. Fiquei novamente orgulhoso de mim e dei uma risada 



gostosa. Fui dormir. A primeira vez que dormi tranquilamente, pois sabia que aquele 
velho teria seu fim. Levantei cedo, o relógio marcava três e trinta, sentei no sofá e 
fiquei esperando até às quatro, o horário em que havíamos combinado. Ele 
finalmente chegou, esperei-o bater na porta, demorei cerca de cinco minutos para 
abrir, fingi uma cara de sono como quem acaba de acordar e o cumprimentei. Levei-
o até o caminho do porão, mentindo, claro, sobre o leite. O velho estava com cara 
de cansado mas, mesmo assim, sorridente.  

Abri a porta do porão, entrei primeiro para que o velho não desconfiasse, 
acendi uma lamparina meio fosca, quase que queimando. Acompanhei-o 
lentamente, pois aquela perna amaldiçoada não conseguia fazer nada rápido. Disse 
que havia deixado o leite dentro de um latão de lixo. O porão era meu lugar 
preferido, sempre deixava meus materiais cortantes lá embaixo.  

Quando chegamos perto do latão pedi pra que segurasse a lamparina, assim 
ele fez. Abri a tampa, no maior cuidado, bati de propósito no metal da lata o cabo da 
enxada que havia escondido ali, para forjar o barulho de vidro da garrafa de leite. 
Puxei a enxada com rapidez, olhei diretamente no olho do velho e o golpeei pela 
perna manca, o velho caiu. Ao cair, a lamparina apagou, juntamente com um grito 
de desespero. Eu? Gargalhava internamente. Éramos eu, o velho e minha risada 
orgulhosa. No escuro, somente com a luz abafada da porta do porão, perto das 
escadas, entretanto, não via nada, mas sentia. Primeiro cortei a perna do velho, em 
movimentos lentos e jubilosos, sentindo a sua respiração, que antes era ofegante, 
ficar cada vez mais lenta. Depois, esquartejei a perna. Estava escuro, mas o breu 
não me dominava. Na mente, eu imaginava aquela perna manca, cortadinha em 
pedaços com o sangue vermelho escorrendo. Eu sentia o sangue molhado e isso 
me aguçava cada vez mais.  

Quando terminei de cortar a perna toda, senti que o velho já não respirava 
mais, deduzindo com a mão, coloquei o ouvido em seu peito. Não havia batimentos. 
Por fim, levantei, sequei o suor com a blusa e fui seguindo a luz fosca da portinha. 
Subi e peguei uma luz reserva, um saco plástico de lixo e desci novamente para ver 
a sujeira que havia deixado. Não era muita, apenas minhas mãos vermelhas e o 
chão com uma poça circular. Coloquei os picados da perna no saco. Fiquei 
satisfeito, porém não havia concluído o serviço ainda, precisava esconder os 
rastros. Pensei em emparedá-lo, esquartejá-lo inteiro, mas não, era um enterro 
simples demais.  

Então, lembrei do dia anterior quando o velho elogiou meu jardim. Logo, 
pensei em enterrá-lo embaixo dos ramos das flores. Ainda dava tempo, olhei meu 
relógio de pulso e marcavam quatro e trinta. Tinha vinte minutos antes dos vizinhos 
notarem o atraso do leiteiro. Fui rápido, porém cuidadoso. Peguei uma pá no porão, 
fui até o jardim e abri uma cova, não tão funda, pois não tinha tanto tempo, peguei o 
corpo e enterrei querendo colocar o saco plástico com a perna sobre o velho, mas 
ele era tão gordo que não haveria espaço na cova. Então, abri mais um espaço com 
a pá e coloquei o saco, quase que apertado, ao seu lado. Já ia fechando a cova 
quando resolvi colocar a mão do velho, segurando a alça do plástico. Esse foi meu 
fechamento com chave de ouro. Sorri, pois havia terminado meu trabalho.  



Faltavam cinco minutos para o relógio soar as cinco. Voltei para casa levando 
a pá, fechei a porta e conferi pelo vão da janela por algum rastro. Não achei, 
finalmente aquela perna tinha batido as botas. Voltei ao porão, limpei os rastros de 
sangue com produtos de limpeza e minha roupa com respingos botei de molho num 
tanque pequeno que havia no porão. Estava tudo em ordem. Voltei para o meu 
quarto e tomei um banho.  

 Voltei a deitar, olhei no relógio perto da cama e soavam cinco e quarenta e 
cinco. Sabia que os vizinhos já começavam a estranhar o atraso do velho, mas não 
fiquei apreensivo. Já deitado, comecei a olhar para cima, o sol começava a surgir e 
os raios atingiam o teto. Feliz, eu sorri e pensei: Quem diria que o jardim bonito de 
flores agradáveis cujo o velho elogiava seria o mesmo túmulo que o guardava?  

  



                Amor proibido 

  Numa escola estudavam um menino e uma menina, no período 
matutino. Esse garoto era muito “bajulado, queridinho” por todos e muito 
desejado pelas garotas. Já esta menina, era incrivelmente linda, delicada e 
muito meiga. Todos daquela escola comentavam desse garoto “encantador” 
perto da menina, mas ela nunca o tinha visto. 
               Mas, em num certo dia, ocorreu uma confusão entre amigos naquela 
escola, na qual esse menino estava envolvido. Todas as pessoas correram 
para ver o que havia acontecido inclusive a menina. Quando chegaram ao local 
da "confusão", uma amiga da menina avisou-a que o tão falado "menino 
bajulado" estava lá. Não demorou muito para ela avistá-lo. Ela se encantou 
demais quando o viu. 

 Alguns minutos depois, o menino, já saindo do local onde havia 
acontecido a confusão, acabou sem querer esbarrando com a menina e 
naquele mesmo instante se apaixonou, pois ela era incrivelmente encantadora. 

Meses depois, que eles se conheceram, conversaram e ficaram pela 
primeira vez, o menino resolveu pedir a mão da menina em namoro, ela aceitou 
sem pensar duas vezes. Foi realmente incrível! 

Após algum tempo de namoro, os dois resolveram assumir para todos 
o amor deles, mas tinha um grande problema, a família era totalmente contra, 
pois achavam que ele era muito novo para ter um relacionamento. Eles fizeram 
de tudo para a família aceitar que essa relação não iria dar certo, mas nada 
adiantou. 

Depois que eles perceberam que a família não iria aceitar, começaram 
as intrigas entre “amigas” por causa de inveja, pois como o menino era incrível 
e muito desejado por essas garotas, elas não aceitavam o namoro porque 
queriam ele para elas, aí começaram as mentiras sobre a namorada do garoto, 
diziam que ela não o merecia, e que elas eram as meninas certas para ele... 

Mas eles resolveram enfrentar os pais e não ligar para a opinião de 
nenhum deles, pois não queriam desistir do amor que existia entre os dois. 

 Até que certo dia, o menino passou muito mal e teve que ser levado 
imediatamente para o hospital, e lá os médicos fizeram vários exames e 
diagnosticaram que o menino estava com câncer de pulmão e que ele não teria 
muito tempo de vida, pois a doença já estava muito avançada.   

Meses depois, o quadro só se agravou e ele não resistiu e acabou 
falecendo... Mas antes de falecer, escreveu uma pequena carta para a 
namorada, dizendo: 

“MEU AMOR, SEI QUE PASSAMOS POR MUITAS DIFICULDADES, 
ENFRENTAMOS O MUNDO, MAS FICO FELIZ POR TER FEITO TUDO ISSO 
COM VOCÊ, MAS AGORA NÃO FICA TRISTE NÃO TÁ? EU ESTOU 
CUIDANDO DE VOCÊ MESMO DE LONGE, TE PROTEGENDO DE TUDO E 
DE TODOS. FICA BEM SEM MIM! UM DIA NÓS NOS ENCONTRAMOS DE 
NOVO. FICA COM DEUS, MINHA MENINA, EU TE AMO”. 

A menina ficou muito triste quando soube da notícia, mas ao mesmo 
tempo encontrava forças para acreditar que ele estava num lugar bem melhor 
que ela. 



Júlia Ama Luvas 

– Quer namorar comigo? – A pergunta da minha vida. A pergunta que cria 
esperanças, mas também destrói expectativas. 
– Desculpe, mas eu só queria diversão, algumas noites de sexo, só isso... Por 
favor, não fique magoada, ainda podemos ser... colegas? – As respostas 
variam. A mais frequente é essa: “era só diversão”. 
Eu não os culpo. Nem fico zangada com eles. Não porque já me acostumei 
com os foras, que foram muitos por sinal, mas sim porque, hoje em dia, um 
relacionamento, como namoro ou casamento, estão sendo vistos como uma 
prisão. Mas o que aconteceu, aconteceu. Passado. Vida que segue. 
** 
– Bom dia, Júlia! Então, como foi? – Minha amiga, Monique, me acordou. 
Raiva e uma leve vontade de matá-la tomou minha cabeça, mas não podia 
fazer aquilo. Prometi a mim mesma que jamais machucaria um ser vivo de 
propósito. Menos aranhas, elas me dão arrepios, e prefiro vê-las mortas. 
– Normal – respondo, cobrindo meus olhos da luz do sol. – Por que abriu as 
persianas? Eu só quero dormir... Pra sempre. 
– Ah, por favor, larga esse drama e se vista. Provavelmente, o cara que você 
escolheu pra ser sua alma gêmea não quis você. Mas quem se importa? – 
Monique foi um tanto quanto grossa. Mas já me acostumei, até acho 
engraçado. – Você deveria levantar esse traseiro magrelo dessa cama e 
arrumá-la. 
– Me deixa dormir, sua bruxa sem coração, foi um fora bem ruim, pra sua 
informação! – Enfiei a cabeça debaixo do travesseiro. 
– Levanta logo, Júlia. Tem alguém vindo aqui, e é bom que arrume algo pra 
fazer durante o dia todo. Caso contrário, vai ter que assistir beijos, carícias e 
uma longa transa – Monique falou sem nenhuma cerimônia ou tabu. 
– Não precisava saber disso. Mas, poxa, eu estou de férias do trabalho, queria 
aproveitar e dormir. – Já estava arrancando inúmeros fios de cabelo com a 
escova que estava no meu criado-mudo. Meu cabelo de manhã é, 
assustadoramente, embaraçado. 
– Já fez isso noite passada. Levanta, vai ao parque ver os patos, procura 
alguém pra fazer sexo... Vai se sentir melhor depois disso. Mas, antes, faz uma 
hidratação no seu cabelo... Tá precisando. – Monique, rapidamente, correu pra 
fora do quarto quando arremessei a escova de cabelo nela. 
– VOCÊ É UMA PÉSSIMA AMIGA, SABIA?! – Dessa vez, levantei da cama de 
vez. 
Tomei um banho e me vesti, tendo em vista o calor que fará depois do meio-
dia. Comi um pão com manteiga derretida com uma xícara de chá, e então 
parti. 
A cidade, apesar de interiorana, tinha prédios – pequenos e raquíticos – mas 
ainda sim eram prédios. Eles projetavam sombras, que eu usava pra me 
proteger da luz do sol. 
Segui o conselho de Monique e fui ao parque. Sentei em um banco, protegido 
por uma sombra fresca das árvores que o rodeavam. O barulho da água do 
lago me trazia paz. Ele me fazia tirar da lembrança o fora que levei ontem à 
noite, trazendo uma imensa vontade de tentar de novo. E é isso que sempre 
fazia – nunca desistia. Já tentei pensar no futuro sem alguém do lado. O futuro 



era desagradável – não porque eu precise, realmente, de alguém – mas sim 
porque a vida tem mais graça quando tem alguém para compartilhá-la. Eu sei, 
amigos estão aqui pra isso, mas... Não é a mesma coisa. 
– Moça... – Um homem, estranho e com uma voz meio travada, me cutucou. 
Eu dei um pulo perceptível quando o ouvi, acordando dos meus devaneios. 
– Desculpe pelo susto, mas... Tem uma aranha-marrom nas suas costas... – O 
homem esquisito falou. 
Quando ouvi tal notícia, gritos e histeria foram poucos para descrever minha 
reação. Joguei tudo que estava comigo – bolsa, celular e alguns lanches – no 
chão e comecei a me bater loucamente, na tentativa de matar o demônio que 
se alojara em mim. 
– Calma moça... É só uma aranha. – Ele, rapidamente, tirou o bicho que estava 
em mim. – Apesar de perigosa, ainda é um ser vivo que merece viver. – Ele 
mostrou a aranha pra mim. Ela era enorme, marrom, com pernas longas. 
– TIRA ESSE TROSSO DAQUI! – Dei um golpe em suas mãos, fazendo a 
aranha voar em direção às árvores. 
– Calma, moça, ela já foi... – Ele continuou com as mãos erguidas, meio em 
choque. 
– Como teve coragem de pegar esse aracnídeo demoníaco nas mãos?! – 
Estava tentando me acalmar, controlando minha respiração. 
– Na verdade, não a peguei diretamente... Estou usando luvas... Olha... – Ele 
esticou os braços e mostrou as luvas de cor cinza. 
Estava com o coração acelerado, tomada por um calorão enorme devido ao 
susto. 
– Hum... Obrigada? – Apanhei as coisas que caíram por causa do ataque do 
meu ataque de pânico e sentei no banco novamente, tentando recobrar a 
consciência. 
– Hum... De nada. – O homem que havia me ajudado sorriu e sentou-se junto 
comigo. – É... Então, como é o seu nome? – Com alguns engasgos de 
nervosismo, ele perguntou. 
– Por quê? – Estava meio irritada e com muita vergonha por causa do 
escândalo com a aranha. 
– Ah... Eu meio que te ajudei... Acho justo você devolver o favor, né? 
Em meio àquela situação, eu sorri. 
– É Júlia, rapaz... Júlia. 
Ele sorriu, e ficou estranhamente... elétrico. 
– O meu é Lucas. – Ele estendeu a mão. – Muito prazer... 
Apertei a mão dele rapidamente. Não pude deixar de notar, novamente, as 
luvas cinza que cobriam sua pele. Estava calor, muito calor, para usá-las. Fora 
que suas outras vestimentas eram de frio, que cobriam todo seu corpo, menos 
seu rosto e cabeça. 
– Moço... Ou melhor, Lucas, por que está usando luvas, exatamente? Ou 
melhor, por que está com esse sobretudo, em pleno verão? Se eu estivesse no 
seu lugar, já estaria morta. – Sorri com a minha piada mórbida. 
Ele sorriu também, mas escondeu um pouco sua face, talvez por vergonha ou 
algo do tipo. 
– Bom... É... Não é nada... É... Meu estilo... Hum. – Ele gaguejou, muito. 
– Calma... Não tem problema nenhum. Tem certeza que está bem? 
– O calor não me afeta mais... Já me acostumei. – Ele sorriu e me olhou. – 
Olha a hora, meu Deus... Tenho que ir, Júlia. Obrigado pela companhia, Ju. 



Quase soltei uma gargalhada quando ele falou meu apelido. Não estava 
acostumada com tal coisa, principalmente vindo de um estranho. 
– Eu que agradeço por ter tirado o satanás de mim, digo... Aquela aranha 
maldita. – Eu ri e ele também. – Até mais, Lu. – Não perdi a oportunidade de 
apelidá-lo também. 
De repente, o rosto de Lucas ficou vermelho. Ele, rapidamente, virou o rosto e 
saiu, seguindo as margens do lago do parque. 
E o dia passou. Como havia previsto, o calor aumentou de forma avassaladora, 
e eu fiquei me perguntando se aquele cara, Lucas, estava realmente 
confortável naquele sobretudo e as luvas cinzentas. Ele dissera que era estilo, 
mas pode ser outra coisa, como estar guardando drogas, ou uma faca... 
** 
– Posso ir pra casa agora, Monique? – eu perguntei quando Monique atendeu 
o telefone. 
– Pode sim, Ju... – Aquele apelido fez, momentaneamente, uma imagem de 
Lucas surgir na minha mente, e eu não sei por que, mas sorri com a 
lembrança. – O plano de transar a tarde toda foi por água abaixo. O cara disse 
que estava muito estressado, por isso não conseguiu... Mas foi uma tarde 
agradável... 
Comecei a rir quando Monique contou da sua decepção sexual, mas ela estava 
feliz, pois conheceu alguém legal, e eu fiquei feliz por isso também. 
Os próximos dias correram bem. Contei à Monique sobre o Lucas. Ela, 
primeiramente, estranhou, mas depois aceitou. No próximo dia, me encontrei 
com Lucas novamente, naquele mesmo banco, naquele mesmo horário, 
naquele mesmo parque. E no próximo dia também. E assim vê-lo se tornou 
rotina, e de repente um vício. 
Talvez, por causa da situação da aranha, eu não percebera a beleza de Lucas. 
Ele não era, exatamente, o homem mais lindo do mundo, mas era lindo, por 
dentro. Ao passar dos dias e nossas conversas, tanto virtualmente quanto 
pessoalmente, descobri o motivo das roupas de frio, como o sobretudo e as 
luvas. Lucas tinha uma doença, vitiligo, que causa manchas brancas pelo 
corpo, devido à falta de melanina. Num dia, quatro dias depois de termos nos 
conhecido, ele tirou a luva de sua mão direita. E lá estavam, manchas brancas, 
de inúmeros formatos, cobrindo a parte de cima de suas mãos. Lucas tinha 
problemas de autoestima por causa das manchas. Mas, no meu ponto de vista, 
não enxerguei as manchas como um problema, mas sim como uma obra de 
arte, linda e original, representando respingos de amor. 
** 
– Então você está apaixonada, Júlia? – Monique perguntou, ajeitando meu 
cabelo de uma forma bonita, para meu encontro oficial com Lucas. 
– Sim, Monique, e acho que, dessa vez, vai dar certo... Sinto uma coisa 
diferente quando estou com ele. Eu não sei explicar... Ele é meu sol, ele me faz 
brilhar, como diamante. Sinto-me amada com ele, entende? Mesmo o 
conhecendo há uma semana. 
– Pelo amor do Deus Conífero, tome cuidado pra não vir outra decepção. 
Apesar de que você nunca desiste... – Monique revirou os olhos, arrancando 
metade do meu cabelo com aquela maldita escova. 
Estava ansiosa. Não ser por quê. Já fora em vários encontros – em todos eu 
levei um fora. Estava sentindo algo diferente. 



– Monique, eu não sei o que tá acontecendo comigo... Eu deveria estar 
tranquila. Foram mais de vinte encontros. VINTE ENCONTROS, com pessoas 
diferentes, e nunca me senti tão nervosa, parece que tem algo dentro de mim 
que não me deixa em paz! – Comecei a ter um miniataque de pânico. 
– São gases, amiga, não se preocupe. Vai lá, conversa um pouco com Lu, e 
depois manda a bomba. Cabe a ele decidir se vai querer ficar contigo, ou não. 
– Monique, sem nenhuma cerimônia, passou uma última vez a escova no meu 
cabelo, ajeitando-o. – Agora vai, você tem um namoro pra começar. 
– Aí, tá, tá, tá... Eu vou... Deseje-me sorte – falei, pegando a bolsa e espirrando 
um perfume com aroma de baunilha. – E mais uma coisa: só eu o chamo de 
Lu, ok?! – Sorri com a piada tola e fechei a porta do apartamento. 
Ao sair do prédio, tentei me concentrar ao máximo pra não dar um chilique de 
nervosismo e me jogar na frente de um carro. Minha roupa não estava 
exatamente apropriada para um encontro, pois estava muito calor. Então, 
coloquei o vestido mais fresco que pude encontrar no armário. Marquei com 
Lucas para nos encontrarmos num café, ao lado do parque, no qual nos 
conhecemos. 
Quando me aproximei do estabelecimento, um frio tomou o meu corpo, e 
aquela mesma sensação de algo inquietante dentro de mim voltou. “São gases, 
Júlia, não se preocupe.” Pensei. Suspirei fundo e olhei no celular: o horário 
marcava o início do fim da tarde, por volta das 17 horas, e nenhuma 
mensagem. 
Quando entrei no café, um maravilhoso cheiro de cappuccino, com canela e 
tudo que tem direito, invadiu minhas narinas. E, na parte externa do 
estabelecimento, numa mesinha de vidro enfeitada com flores coloridas, estava 
Lucas. Não estava com o sobretudo, mas ainda sim estava coberto. Um 
moletom bem comprido e as clássicas luvas cinza. 
– Você não está com calor, não? – perguntei, sentando em uma cadeira, de 
frente para Lucas. 
– Ah, eu já me acostumei. – Ele deu de ombros. – Não se preocupe comigo, 
Júlia, ou melhor, Ju. – Ele sorriu e eu desejei, mais do que nunca, estar com 
ele pra sempre. 
– Poxa, Lucas, é claro que eu me preocupo. Preocupo-me com essa palhaçada 
de esconder quem você é. Vem aqui! – Levantei, com um tom de grosseria, e 
fui até ele. A mesa era pequena, então ele não teve tempo de se defender. 
Puxei o moletom de seu corpo, tirando-o completamente. Lucas, timidamente, 
tentou cobrir os braços cobertos de respingos de amor, ou melhor, manchas de 
melanina. Estava com uma camisa azul de manga curta. 
– Júlia, por favor, devolva-me essa blusa. Por mim... – ele choramingou. 
– Poupe-me de seu drama tolo, e agora tire suas luvas! – Coloquei o moletom 
em meus ombros e estiquei as mãos, como se eu estivesse pedindo algo. 
Ele revirou os olhos, e com lentidão e timidez, tirou as luvas de suas mãos. As 
mãos dele tinham, em comparação com o resto do corpo, uma quantidade 
muito maior de manchas de melanina, e é por isso que usava as luvas o tempo 
todo. 
– Apesar de que tenho uma queda pelas suas luvas, foi necessário tirá-las. – 
Embrulhei-as junto com o moletom, e guardei tudo junto comigo, para que 
Lucas não pudesse pegar. 
– Você é tola, sabia?! – Ele riu, negando com a cabeça. – Não acredito que 
deixei você fazer isso! 



– Não se sente melhor? Olha, Lucas, eu sei que você não gosta da sua doença 
e da sua aparência, mas não pode viver assim, você precisa colocar na sua 
cabeça oca que essas manchas não são feias e nem são um problema. Olha 
quantas modelos que possuem vitiligo existem. E elas são lindas do que jeito 
que são. 
– Elas são diferentes, são bonitas por natureza, eu não... Com essa aparência, 
de sujo, todos me julgam e eu nunca vou encontrar alguém que me ame de 
verdade, que fique comigo por quem eu sou, e não por pena, como você está 
fazendo! – Ele estava quase chorando. 
Eu, realmente, estava arrasada e brava, para não dizer outra palavra. Ele 
estava errado. 
– Lucas! Eu não estou aqui porque eu sinto pena de você. Dane-se a sua 
doença. Estou aqui por você, por quem você é. Você é gentil, engraçado e, 
durante uma semana, me mostrou como é ser amada de verdade. Na verdade, 
eu nem sei se você me ama de verdade. Eu nem sei por que eu estou aqui. 
Você pode parecer um cara legal, mas deve ser como os outros com quem me 
relacionei: só querem uma diversão, sexo. Eu ia pedir para namorar contigo 
hoje, mas acho que estava errada. É melhor continuarmos apenas amigos. Eu 
não sei por que pensei que com você seria diferente. Mas o seu problema é 
outro: não ama nem a si mesmo, quem dirá outro. Passar bem, Lucas. – Eu 
levantei na mesa e devolvi as roupas para ele. Não sei bem porque estava tão 
irritada, mas estava. Chamei a garçonete, e pedi uma sobremesa para viagem: 
não vim a um café para não comer nada. Quando peguei o doce, dei uma 
última olhada no cara que achei que fosse minha alma gêmea e desejei nunca 
tê-lo conhecido. 
Quando estava indo para o outro lado da rua, próximo a parte externa do café, 
Lucas saltou, em meio à sebe que separava os limites do café da rua e me 
abraçou. Foi um abraço bom, mas bem estranho. Ele estava chorando. Não 
estava soluçando, mas estava lacrimejando e puxando muito o ar, como se 
estivesse desesperado. 
– Por favor, não desista de mim. Eu sou um frouxo dramático, eu sei, mas eu 
prometo que vou mudar... Só não me deixa no escuro de novo. Eu nunca 
conheci alguém como você, Júlia, e nunca vou conhecer. Por favor, fica 
comigo, pra sempre! – Ele se aninhou entre minha cabeça e meu ombro. 
Estava quase rindo, devido ao drama que Lucas estava fazendo. Mas não ri, e 
o levei a sério. O abracei com mais força, e em seguida fiz a pergunta: 
– Quer ficar comigo, pra sempre? 
E ele, através das lágrimas, afundado no melhor abraço que existe, respondeu: 
– Sim. 



A Terceira Lei de Newton 

Parte 1 

Obs: Esse texto foi retirado de uma carta que foi encontrada na boca de Eleanor, depois 
de morta. (Por Sarah Hawkins) 

Por favor, apenas leia essa carta se você é uma das pessoas que está na seguinte lista: 

Margret 
Maik 

Manuela 
Beatriz 
Sarah 

Eu ainda me lembro. Me lembro do seu toque, me lembro de ser ignorada, me 
lembro de ser tratada como nada. Me lembro todos os dias. As lembranças martelam-me 
sem misericórdia. E me odeio por lembrar desses momentos tão intensamente como se 
estivesse vivendo-os novamente. 
        Meu nome é Eleanor Ludwig, e é estranho escrever esse texto no passado, mas 
acho que é necessário. Pois, se você está lendo isso, é porque eu estou morta. Então 
você deve estar se perguntando o porquê. Por isso achei que seria justo explicar o que 
me ocorreu nesses últimos cinco meses antes de minha morte. 
        Mas antes de começar preciso esclarecer certas coisas. Você deve estar lendo e 
pensando: “Que coisa mais clichê, se matar; você é fraca e dramática”. Mas é difícil ser 
forte quando tantas coisas acontecem em pouco tempo, ainda mais na adolescência 
quando coisas mínimas se tornam tempestades, e você não tem o apoio de ninguém, e se 
sente culpada por todos os problemas que está sofrendo. Porém, com tudo isso, antes de 
julgar, leia tudo até o final. 
        Tudo começou num simples 20 de fevereiro. Era início das aulas, eu estava numa 
escola nova, no primeiro ano do ensino médio, não conhecia ninguém, um belo clichê de 
filmes americanos. Porém eu queria mudar isso, queria fazer alguma amizade, só não 
sabia como, então simplesmente optei pelo bom e velho conselho do “aja naturalmente”. 
Conheci então um grupo de três garotas que me pareciam muito normais em uma aula de 
história, elas me convidaram para sentar-se na mesma mesa que elas, e eu, como não 
havia nenhum amigo até então, aceitei, só não imaginei o que tinha por vir. O nome delas 
era Manuela, Beatriz e Sarah. 
        Um mês passou-se e eu já estava bem amiga delas, andávamos juntas, íamos às 
casas umas das outras, emprestávamos roupas umas para as outras, falávamos sobre 
tudo, éramos íntimas já, como se fossêmos amigas há muitos anos. Foi assim, com essa 
intimidade, que elas me convidaram para ir a uma festa juntas. Não aquelas festas de 
aniversário com bolo de chocolate, bexigas coloridas e amizades saudáveis, mas sim 
festas com, o que pode-se dizer, pessoas de má índole, pessoas como elas, pois eu sabia 
muito bem que elas não eram as melhores influências do mundo. Nessas festas nunca 
faltava bebida, drogas e “pegação”. Acabou que eu fiquei sozinha em um canto, pois elas 
foram para algum outro canto para beijar e se pegar com algum garoto. Eu não me sentia 
confortável, eu não queria estar lá, aquela não era eu, só estava naquele lugar para fingir 
que tinha amigos, mas eu sabia, eu não tinha ninguém de verdade. 
        Meus próprios pais, Margret e Maik, não eram presentes. Nunca conversavam 
comigo sobre nada, sentia que eles tinham medo de conversar comigo, viviam no 



trabalho, ou em reuniões com amigos em que não me queriam junto. Eu nunca entendi ao 
certo, essa repugnância que parecia haver entre nós. Depois de uma certa idade, em que 
eu não era tão mais criança, parecia que não havia mais graça em mim, já havia crescido. 
E isso me deixava imensamente amargurada e triste. Nunca tive apoio de nenhum dos 
dois, também nunca tive um irmão para me fazer companhia, e minha família inteira 
morava em Curitiba enquanto nós três morávamos em Porto Alegre. 

Um certo tempo passou, mais especificamente, cinco meses se passaram, e 
aquelas garotas, que eu imaginava ser minhas amigas, já haviam me influenciado muito, 
eu já ia a festas sem problemas e o que elas faziam já não parecia tão estranho, era até 
desejável por mim. Então eu decidi, eu queria ser como elas, talvez desse jeito e poderia 
me igualar elas e as pessoas poderiam gostar de mim tanto quanto gostavam daquelas 
garotas tão populares e desejadas. 
        Em uma festa, vi então, um garoto muito bonito, cabelos loiros aparados de um jeito 
que formava um topete e olhos claros, impossível de ficar sem olhar eternamente, um 
rosto tão angelical e um sorriso tão doce, vou confessar que era meu tipo preferido de 
garoto, talvez pelo fato de eu ser morena e os opostos se atraírem, ou talvez isso não 
tenha nada a ver. Ele era da escola, um dos mais populares, todo mundo conhecia ele, 
disso eu sabia, mas sem aquele uniforme ridículo, ele parecia muito mais atraente. Seu 
nome era Theo e ele era do segundo ano, ele não tinha pais de maravilhosa influência, 
havia boatos que o pai dele era traficante e alcoólatra e batia na mãe, mas imaginei que 
aquilo tudo não se aplicava ao menino de olhos claros. E eu, como ultimamente queria ser 
como Manuela, Beatriz e Sarah, tentei agir como elas. Tentei encarar aqueles olhos claros 
por um bom tempo, já que no normal sempre evitava olhar por muito tempo para 
qualquer garoto de quem gostava. Foi então que ele me notou, deu um sorriso e aquilo 
me desmontou. As garotas, minhas “amigas”, perceberam tudo aquilo, e tentaram arranjar 
um “esqueminha” com ele para mim. Mas eu não estava preparada, porque no fundo eu 
sabia, eu não gostava tanto dele a ponto de querer beijá-lo. Eu nunca beijava ninguém 
por isso, pois nunca achava alguém bom o suficiente, e às vezes sentia vergonha disso 
pois não beijava ninguém e por achar que não sabia beijar. 
        Os dias se passaram e houve uma festa novamente, dia 20 de agosto, um domingo, 
sim o domingo, esses seres humanos  fazem festa até em domingos. Minhas amigas, 
como sempre, me deixaram sozinha. Eu peguei uma cerveja achando que assim poderia 
me soltar mais e ficar bem sem elas. Então aquele mesmo garoto de olhos claros 
hipnotizantes voltou. Claramente ele estava bêbado e fora de si. Ele falava de um jeito 
que as palavras se juntavam e era difícil de se entender. Eu só entendi um “Fica 
comigo?”. Uma parte de mim adorou as palavras, mas boa parte de mim negou, eu não 
queria aquilo de verdade. Mas eu pensei “Vou ficar com ele, ele é popular, as meninas 
vão gostar de mim, eu vou ser mais desejada”. Então o garoto me puxou para algum 
canto da casa, quando me vi já estava no banheiro com ele. Ele trancou a porta, me 
empurrou até me encostar em uma parede e me beijou, mas não foi um beijo bom, um 
beijo apaixonado, foi um beijo à força, eu estava ficando submissa a ele, eu não queria 
fazer aquilo mas lá estávamos eu e ele. 
        A pior parte foi o que aconteceu a seguir. Ele passou sua mão em lugares que eu 
não queria, me tocou e pressionou lugares onde eu não queria, disse coisas sujas sobre 
mim queeu não queria ouvir. Despiu-me e despiu-se e eu não fiz nada. Simplesmente não 
conseguia fazer nada, nenhum som saía de minha boca, nem um grito, nem um sussurro, 
só apertava o ombro dele com força em uma falha tentativa de empurrá-lo. Ele era forte e 
me segurava com força. Eu estava imóvel e queria sair correndo dali. Seu rosto não era 
mais como antes, o angelical e atraente havia sido substituído pelo maléfico e ignorante. 
E então fez exatamente o que eu não queria. Ele me tirou uma das coisas mais preciosas 
que havia em mim, e que não devia ter sido tirado em um simples banheiro da casa de 
um desconhecido. Só dei um sussurro de desprezo a mim mesma quando o ato já havia 



sido feito. Eu me sentia suja, imunda, fraca e repugnante. Ele saiu do banheiro e eu 
continuei lá. Deslizei pela parede, sentei-me no chão e apenas tentei entender. 
        Por que? Essa era minha primeira pergunta. Por que aquilo havia acontecido 
comigo? Por que um garoto que parecia tão normal teria me feito algo tão repugnante? 
Por que eu não consegui dizer ‘NÃO’? Por que minhas amigas não estavam, por perto 
quando eu mais precisava, para me ajudar? Por que eu não consegui fazer nada? 
        Eu saí do banheiro, tentei fingir que estava tudo bem. Usar uma maquiagem de “Está 
tudo incrível, não se preocupe comigo” era algo que já estava acostumada a fazer há um 
bom tempo. Uma das minhas “amigas” me viu saindo e perguntou se eu estava bem, e 
eu, certamente, disse que tudo estava ótimo, quando eu sabia muito bem que nada 
estava bem. Acho que ela percebeu que eu estava mentindo, mas praticamente sai dali. 
        Aquele acontecimento de 20 de agosto foi a gota d’água. Guardar tantas mentiras e 
pensamentos que acabam um dia desabando. 
        Eu faltei a próxima semana de aula que se passou, meus pais e minhas amigas nem 
deram falta de mim. Passei a ficar trancada o tempo todo em meu quarto, apenas 
remoendo-me. 
        Hoje é 27 de agosto e eu entendo. Todos os pensamentos e sentimentos que eu 
havia sentido durante esses sete diasdespencaram de uma vez, eu só tentava não pensar 
neles e fingir que estava tudo incrível. Era tudo culpa minha. Se eu não tivesse virado 
amiga daquelas três garotas, eu não teria ido pra esse mal caminho, não teria ido a 
festas, conhecido pessoas de má índole e feito coisas erradas. Se eu não tivesse me 
influenciado por elas, não teria nenhuma parte de mim que quisesse ser como elas. Se eu 
não tivesse encarado aquele garoto de olhos claros e pensado na hipótese de ficarmos 
juntos eu nem pararia naquele banheiro. Se eu não tivesse nascido, meus pais não me 
tratariam tão mal e nem sofreria com tudo o que eu sofri. Brigar com meus pais, sentir-me 
sozinha, imunda, traída, usada, ninguém se orgulhar de mim de verdade, ser ignorada, 
ser esquecida, ser abusada. Era tudo culpa minha. E eu só quero que toda essa dor pare, 
é a única coisa que quero. 
        Confessar tudo isso é imensamente difícil para mim, mas acho injusto não explicar o 
meu futuro ato sendo que sou uma garota muito curiosa que gosta de respostas para 
tudo. 
        Porém, agora, você deve estar pensando que me matei, mas não. Até morta gosto 
induzir o pensamento das pessoas para algo diferente da realidade, sempre tive um certo 
gosto por clichês, e não pela vida real. 
        Neste momento, então, vou dizer o verdadeiro e real motivo de minha morte. Posso 
estar morta, mas acho que meu sarcasmo e humor ainda não se foram. 

Eu fiquei cinco dias sem ir para a escola pois estava recebendo mensagens de 
ameaça. Eu sabia de quem eram. Elas diziam que se eu contasse para alguém o 
acontecido iria “acabar com a minha vida”. Bem… eu só não pensei que fosse 
literalmente. Eu iria me matar dia 25 de agosto, por isso comecei a escrever essa carta, 
mas aconteceu de não ser só você a se enganar achando que eu iria me suicidar, 
entretanto, não tive coragem. 

Em 27 de agosto, era noite, eu estava sozinha em casa, lendo um livro, fazendo 
praticamente nada, sendo normal. Quando ouço um barulho na minha casa. Obviamente 
me assustei, então fui correndo pegar o estilete velho de meu pai que estava na gaveta 
do meu criado-mudo, eu iria usá-lo para me matar, mas me vi em uma situação que 
aquele objeto seria mais preciso. Então ouvi uma voz, uma voz que eu conhecia bem. Era 
Theo, ele era dono das mensagens ameaçadoras. Ele me chamou de vadia nojenta, e 
senti uma imensa vontade de chorar. Eu corri para me trancar no banheiro, achei que 
aquilo seria suficiente. Levei comigo esta carta para o banheiro junto com uma caneta 
qualquer que achei na minha escrivaninha. 



Então nesse exato momento sei que são meus últimos momentos, e que estão 
sendo gastos com desesperos e letras garranchadas em um papel amassado. Ouvi um 
tiro. Como ele conseguiu uma arma? Ouvi outro tiro. Como ele tem coragem de fazer 
isso? Mais um tiro? Por que me matar, ele tem tanto medo assim de eu contar algo? Ele 
está tentando arrombar a porta, e não estou mais em desespero, pois sei o que virá a 
seguir. 
        A minha vida pode muito bem ser comparada a teorias científicas, como o efeito 
borboleta, em que um pequeno ato pode causar uma grande consequência, ou como a 
minha lei preferida de Newton, A terceira lei de Newton. Toda ação tem a sua reação. E 
realmente espero que essa carta tenha uma reação, pois os verdadeiros culpados, devem 
ter consequências. 
                 
Ass: Eleanor Ludwig 

Parte 2 

        Aqui quem escreve é Sarah Hawkins, a última “amiga” que falou com Eleanor. Eu fui 
a única que recebeu a carta que teve coragem de enviar a polícia. Ela foi encontrada 
pelos pais no banheiro uma arma e um tiro na cabeça, para parecer que foi um suicídio. 
Entretanto o IML achou uma carta em sua boca. 

Eleanor sempre foi inteligente, e conseguiu explicar o verdadeiro motivo de sua 
morte de forma perspicaz. Ela sempre foi melhor que nós, eu, Beatriz, Manuela e os 
próprios pais. 

Eu sei que sou culpada de uma boa parte dos acontecimentos, mas espero 
que a morte dela não tenha sido em vão,  pois com as investigações de Theo, Eleanor 
não foi a única a sofrer em suas mãos, e ele provavelmente vai sofrer uma rigorosa pena. 
        



Sentença 

Em uma noite nublada, distante da cidade, os funcionários da grande mansão da família 
Adam estavam agitados após a morte que ocorrera há três horas, ao pôr-do-sol. Diante a 
porta de madeira, os três homens estavam à espera de alguém lhes atendesse. Uma 
criada já idosa, com cachos para fora de seu coque e olhos inchados, foi quem abriu a 
porta, criando um som ensurdecedor. 

Ao entrarem, acabaram de frente à uma grande escadaria, a qual, em seu começo, uma 
pequena figura os observava de longe. Não se pode dizer que a criança não estava 
assustada com os dois homens armados, mas quem mais lhe chamava a atenção era um 
homem alto, com a barba bem feita e um olhar estranhamente familiar. 

– Então essa é a Senhorita Violet Adam… Por favor, aproxime-se – mencionou o estranho 
homem. Foi o que ela fez, sendo nítida a sua idade, que não passava de dez anos. 

– Q-quem são vocês? – Gaguejou Violet, parando ao lado da criada e encarando, com 
seus olhos inchados, a arma de um dos policiais. 

– Sou Joseph Brown, detetive do caso. E estes são meus “ajudantes”. Prazer em 
conhecê-la. –  A saudação do homem não foi respondida pela garota, a qual tentava se 
esconder atrás da senhora, segurando forte em seu vestido. 

Após uma breve apresentação, os homens foram ver o local onde o senhor Adam, antigo 
dono da mansão, havia morrido, sem a presença de Violet ou de qualquer funcionário da 
casa. O escritório do pai da criança era tão antigo quanto os livros que nas grandes 
prateleiras estavam organizadamente postos. 

O corpo havia sido retirado dali havia pouco tempo, não existindo nenhum vestígio de 
sangue. Sobre o chão, estava uma xícara de chá quebrada e o chá já frio espalhado ao 
seu lado, não muito longe da escrivaninha. O detetive se agacha, toca o líquido e logo o 
cheira. 

– James Adam foi envenenado, arsênico foi colocado em seu chá – afirmou o homem, 
estando de costas para os policiais, os quais não sabiam como reagir com a situação. 

– Tens certeza disso, senhor? Pode ter sido apenas um infarto, é comum para a idade 
que ele tinha… – questionou um deles. 

– Tenho certeza! – exaltou-se o detetive, aumentando um pouco sua voz. Não era 
possível ver a expressão de seu rosto. – Digo… O cheiro é idêntico ao veneno e está 
muito forte. Não restam dúvidas. – Abaixa a voz, enquanto se levanta. Se vira e sorri 
gentilmente para os dois policiais, amenizando a sua atitude um pouco grotesca de antes. 

Seu próximo passo era descobrir quem levava o chá ao homem, o que os levou à 
cozinha. Ao questionarem os cozinheiros, todos afirmaram que sempre fora Violet quem 
levava chá para James Adam em todas as tardes, sem exceção. 

Durante o momento em que o detetive questionava os funcionários da cozinha, a criança 
apenas observava tudo de longe, através de uma porta quase aberta. Ela se preocupava 



com o que aqueles estranhos homens estavam fazendo, mas o seu principal foco, tristeza 
e preocupação era outro, seu falecido pai. 

– O que os senhores estão fazendo por aqui? – perguntou, ao entrar na cozinha pela 
porta principal, a idosa criada que antes havia recebido os três homens de meia idade. 

– Ah, senhora. Veio em boa hora – sorriu o detetive, aproximando-se da velha. – Gostaria 
de lhe fazer uma pergunta. Por acaso, a senhorita Violet costumava aplicar algo ao chá 
do prezado senhor Adam? 

– Se não me engano, havia sim… – começou, a criada. – Senhor Adam sempre teve 
problemas de saúde e precisava tomar remédios diariamente. Violet se dispôs a realizar 
essa tarefa desde seus cinco anos de idade – diz com certa serenidade na voz, se 
lembrando dos momentos em que passara com a garota, da qual tanto apreciava a 
presença. 

– Muito bem… Sabe nos dizer onde ela guarda o recipiente de tal remédio? Em seu 
quarto? – Perguntou outra vez, ainda mais interessado. 

– Não sei dizer, senhor. Acho que seria seria melhor se perguntasse a ela pessoalmente – 
sorriu a senhora, revelando seus dentes mal preservados. 

O detetive vira seus olhos para Violet, a qual ainda estava “escondida” atrás da porta. Na 
realidade apenas um dos olhos da criança estavam visíveis no momento, graças ao 
pouco da porta que estava aberta, porém, o homem já havia notado sua presença desde 
o momento em que entrara na cozinha. 

– É muito feio espiar, senhorita Violet. Com a educação que teve, deveria, no mínimo, 
honrar o sobrenome de seu pai e ter uma postura adequada – disse rispidamente, 
fazendo a criança ter um arrepio e se envergonhar, quase pulando do lugar em que 
estava para dentro do cômodo em que os outros se encontravam, empurrando a porta. 

– S-sinto… muito – gaguejou novamente, abaixando a cabeça. 

– Já que ouviu tudo, sabe para onde deve nos levar? – perguntou o detetive, mantendo 
sua postura severa e firme. 

– S-sim… – respondeu Violet. Elanão tinha a menor vontade de mostrar o frasco de 
remédio para esses homens desconhecidos, mas a situação não estava a seu favor. 

A menina mostrou o caminho até seu quarto para os homens e, ao abrir a porta de seu 
cômodo, ficou pasma com o que havia nele, assim como os demais senhores. 

– O que… – Foi cortada de sua fala pelo detetive. 

– Qual é o significado disso?! – questionou, indignado, caminhando até uma das muitas 
folhas caídas no chão em torno do quarto. – Esses não são desenhos normais, senhorita 
– afirmou já com um dos papéis rabiscados em suas mãos. 

Cada desenho era pior que o outro, ou melhor mais esquisito e anormal. Os policiais até 
ficaram temerosos de entrarem no cômodo, pois até nas paredes, estranhos rabiscos 
eram visíveis. 



– Ande logo e mostre-nos o frasco – “Ordenou” o detetive, antes de acompanhar cada 
movimento da crianças até sua escrivaninha, onde pegou, de dentro da gaveta, um 
simples frasco, nitidamente com algum líquido dentro. 

– É is… isso. – Estendeu o objeto e o homem logo o pegou de bom grado. O abriu e 
cheirou o líquido em seu interior. Agora não havia como questionar, era o mesmo cheiro 
do chá, o mesmo terrível cheiro de arsênico, popular nos clássicos dos assassinatos. 

– É o mesmo, senhor?! – perguntou um dos policiais, ao ver a expressão enigmática do 
profissional. Ele parecia sério, mas também, de certo modo, satisfeito com algo, quase 
sorrindo. Sua pergunta foi respondida por um gesto de afirmação. 

Os policiais ficaram pálidos, não esperavam que essa Violet fosse a real assassina, 
mesmo sendo até comum os casos de crianças psicopatas. 

– Precisamos conversar… – afirmou o detetive, gesticulando para que os policiais 
saíssem do quarto com ele. 

Sendo assim, Violet permaneceu no quarto, estática, confusa, tentando digerir tantas 
informações. Olhou de lado para os desenhos caídos no chão, os quais jamais havia visto 
na vida. Pareciam tão tenebrosos, como a sua solidão com a morte de seu tão amado pai. 

– Ela não pode mais permanecer aqui, ela é um perigo para todos! – afirmou o detetive 
para seus companheiros, já do lado de fora do cômodo, com a porta fechada. 

– Mas tem a total certeza que ela realmente fez isso? – questiona novamente um dos 
homens. 

– E quando eu não estou certo?! – exclama o profissional, contrariado. – Escutem, levem-
na imediatamente à capital. O júri confia em mim, ela logo será sentenciada. Com um 
estado mental desses, ela será apenas um problema se a ignorarmos. 

Convencidos, os dois colegas de trabalho entram novamente no quarto, logo puxando a 
criança para fora à força. Violet é arrastada pelos longos corredores, sendo observada de 
longe pelo detetive. Ela se debatia e se contorcia, mas não conseguia dizer palavras com 
anexo algum. Não compreendia o porquê de a estarem levando, de estarem sendo tão 
brutos com ela. 

Logo foi possível ouvir o som da carruagem partindo. O detetive, que já havia explicado a 
horrível situação aos funcionários da casa há poucos minutos, estava caminhando pela 
sala de estar, com uma calma admirável. 

“Papai sempre falava muito bem dessa casa.” Pensa consigo mesmo. “Falava que um dia 
a teria, que herdaria toda a fortuna que é nossa por direito. Estava tudo perfeito, era 
apenas questão de tempo para que o velho morresse. Mas não! Ele teve a brilhante ideia 
de adotar uma criança, essa maldita criança!” Alivia a raiva apertando um travesseiro 
sobre o sofá em que acabara de se sentar. 

“Papai morreu infeliz. Com o desgosto de ter um filho que amava mistérios e sonhava em 
um dia se tornar um detetive.” Pega uma xícara de café. “Pelo menos esse amor me 
ajudou na hora de criar o esquema. Aqueles dois patetas caíram direitinho no golpe, como 



se fosse difícil entrar pela janela, colocar veneno no frasco, desenhar alguns rabiscos e 
dar uma visitinha ao velho senhor Adam.” 

– Francamente... Café é muito melhor do que chá – comentou, após terminar de beber o 
líquido contido na xícara, já tendo a certeza que logo chegaria a hora de Violet rever seu 
amado pai. 



Possessão Humana 

13 de maio de 1850 

 Outro corpo foi achado no distrito pobre da cidade, já é o quarto com o 
mesmo modus operandi, uma maneira brutal de matar alguém, os corpos (ou o 
que resta deles) são encontrados em pedaços, pernas, braços, cabeça e 
órgãos espalhados em volta do tronco, além de alguns cortes nos membros, é 
assim em todos os achados até agora, e provavelmente nos que serão 
encontrados. Isso fazia com que os moradores ficassem apavorados, já que 
até então não fora descoberto nenhum padrão entre as vítimas, então qualquer 
um poderia ser o próximo.  

 O caso tem intrigado cada vez mais um certo detetive, tido como “o 
melhor detetive do mundo”, é um título meio cafona, mas serve muito bem 
quando se trata desse homem. Sua fama e sede de justiça é quase tão grande 
quanto seu ego, deixar um caso com pontas ou mal resolvido é inaceitável. 

 Ao ficar sabendo do novo assassinato, ele se dirige imediatamente para 
seu escritório para falar com sua parceira, uma linda mulher loira de olhos 
azuis, para poderem começar logo suas investigações: 

– Outro corpo foi achado ontem à noite, a mesma coisa dos outros, 
totalmente mutilado, esse caso está criando pânico na cidade inteira – disse 
Charles. 

– Meu Deus! Temos que achar logo o monstro que está fazendo isso! 

– Concordo, eu falei com a polícia, e parece que acharam uma pista, 
uma pétala de acônito. 

– Aquela flor roxa? O que isso tem de pista? – ela indagou com 
arrogância. 

– Esse tipo de flor, minha cara, só é encontrada nos arredores do Hotel 
Delaviche, isso nos sugere que ele andou por lá, é um bom local para começar 
a procurar. 

– Faz sentido, bem pensado, vamos imediatamente! – exclamou 
Elizabeth animada. 

 Eles se dirigiram para o Hotel, e por sorte a flor que procuravam só 
crescia em uma parte do exterior do chique e enorme hotel, o que facilitou o 
trabalho dos detetives. 

– Se a pétala não for uma possível marca registrada do assassino, então 
provavelmente ele passou por aqui antes de despejar o corpo no beco, e talvez 
ele passe novamente, só temos que esperar – disse Charles. 

– Mas se alguém suspeito passar, fazemos o que? Vamos para cima 
dele? 



– Antes de mais nada, temos que ter certeza que o suspeito é realmente 
quem procuramos e, mesmo quando o fizermos, ainda não vai ser hora de 
atacar, vamos segui-lo, talvez nos mostre a localização de mais vítimas, pois 
houve muitos desaparecimentos esta semana, algum deles pode ser o 
próximo. 

– Eu odiei esse plano, e se ele perceber que o estamos seguindo e 
fugir? Ou se ele nos matar também? Só nós somos loucos o suficiente para ir 
atrás de alguém assim, se morrermos, ele vai continuar à solta! – falou 
Elizabeth com um tom raivoso na voz. 

– Acalme-se! Vamos fazer isso direito e vai dar tudo certo – disse ele. 

Eles se esconderam num amontoado de palha perto das mudas de 
acônito e lá esperaram. Um tempo se passou e eles receberam a notícia de 
que uma criança desapareceu, e agora eles estavam ainda mais empenhados 
em achar o desgraçado. 

– Uma coisa é certa, procuramos por um homem, forte, pois não teria 
como uma mulher fazer tantos estragos às vítimas masculinas. 

Elizabeth ficou um pouco incomodada pelo comentário do parceiro, mas 
acabou aceitando e voltaram a esperar pelo suposto assassino. 

Apareceu um sujeito alto e forte, o que se encaixava perfeitamente na 
descrição dada por Charles anteriormente. 

– Será que é ele? – indagou Elizabeth. 

– Talvez, mas ele não parece do tipo que mataria alguém de tal forma, 
ele está muito bem vestido.  

– Um sobretudo preto e uma cartola? Sério? Se sobrevivermos você tem 
que se informar melhor sobre moda. 

– Isso não vem ao caso, mas de qualquer jeito é melhor ficarmos de 
olho nesse cara. 

O homem ficou parado encostado em uma parede do hotel, já era final 
de tarde, e o homem ficou ali até 00:00, e ainda sendo observado pelos 
detetives sem perceber. Os três ficaram ali quase imóveis até que uma moça 
passou por ali depois de um dia de trabalho a caminho de sua casa, e de 
repente o homem avançou na pobre moça, os detetives correram 
imediatamente para ajudá-la e capturar o suspeito. O homem notou que estava 
sendo perseguido e correu até o Hotel Delaviche para se esconder, e a dupla 
foi atrás, mas não o encontraram. Foi feita uma busca no hotel inteiro, mas 
nada do homem. 

14 de maio de 1850 



Charles chega ao seu escritório muito frustrado pelo fracasso da noite 
anterior, mas agora eles tinham um elemento que facilitaria a busca, a vítima 
do ataque malsucedido do homem, ela havia ficado no escritório para poder 
receber proteção. Ao entrevistar a moça, descobriram que ela viu um pouco do 
rosto do agressor, e constatou que era cheio de cicatrizes.  

– Talvez agora seja mais fácil achar ele, só temos que achar alguém que 
tenha o rosto cheio de cicatrizes – concluiu Charles. 

– Você não pensa direito, não é?! – gritou Elizabeth – Agora ele sabe 
que estamos atrás dele, já deve estar bem longe! 

– Aí que você se engana, o governo tem registros dos moradores daqui, 
se ele tentar sair da cidade vai ser notado, vão sentir a falta dele, e aí 
avisamos, mandamos uma carta de procura-se para as cidades vizinhas, ele 
não tem outra opção senão ficar aqui, e o mais escondido possível – retrucou 
Charles. 

– Então faremos o que? 

– Iremos novamente àquela muda de acônito, como é onde o achamos, 
ele deve imaginar que não procuraremos lá por pensarmos que ele não é burro 
suficiente para voltar ao mesmo lugar, que é exatamente o que ele fará, ele 
imagina que vamos procurar em outros lugares, pelo menos é isso que eu 
espero.  

– Não sei se é a linha de raciocínio mais correta, mas é a melhor que 
temos – aceitou Elizabeth. 

Voltaram ao hotel, mas em outro esconderijo, dessa vez em um beco 
próximo de onde o homem havia se encostado, novamente esperaram, e 
Charles estava certo, o homem realmente apareceu, mas dessa vez apareceu 
duas horas mais cedo e não avançou em ninguém, chegaram à conclusão que 
ele estava esperando a moça que tentou atacar anteriormente. Esperaram 
mais um pouco, até que o homem se sentou no chão e caiu no sono, ou pelo 
menos era o que os detetives pensaram, pois, ao chegar perto do homem, ele 
se levantou e rapidamente correu novamente até o Hotel, a dupla ficou confusa 
por ele usar a mesma estratégia da noite passada, mas agora eles estavam 
ainda mais dispostos a correr atrás do suspeito. 

Ao entrar no hotel, o homem se escondeu e deixou os detetives 
passarem por ele, mas não o viram, e com isso ele acendeu um fósforo e 
colocou fogo em uma linha de óleo no chão que passou despercebida pelo 
casal e saiu do local, enquanto os detetives ficaram presos no Hotel, que 
começou a queimar. Num esforço para sair de lá, correram para a saída dos 
fundos, porém lá estava o homem esperando por eles, que deu a volta pelo 
prédio. O homem era incrivelmente forte e nocauteou os dois, que no 
desespero para sair de lá nem viram o que os atingiu. 



17 de maio de 1850 

Quando acordaram, estavam presos a mesas ensanguentadas no que 
parecia ser um porão, os ratos que eram ouvidos no local já diziam que era 
muito sujo, além de ter uma mesa cheia de tipos de facas e vários instrumentos 
pontiagudos e afiados, os detetives nem sequer sabiam para que serviam 
alguns deles. 

Passou um tempo e eles ouviram um rangido muito alto, era alguém 
descendo as escadas. 

– Quem está aí?! Por que estamos amarrados aqui?! Solte-nos logo! – 
exigiu Charles, desesperado. 

– Sim! Nós somos detetives do governo, se não nos soltar vai encarar 
sérias consequências! – complementou Elizabeth. 

– Sérias consequências? Hahaha – disse alguém com a voz grossa, 
claramente um homem – Vocês já estão aqui há três dias, onde está a tal ajuda 
de que fala? – disse enquanto revelava seu rosto cheio de cicatrizes à luz – Eu 
sabia que vocês iam cair na minha armadilha, não são tão inteligentes como 
pensam. 

A dupla ficou pálida ao saber que estavam presos com o suspeito, mas a 
esse ponto não restavam mais dúvidas de que ele era o assassino procurado. 

– Eu ainda não me apresentei, não é? Coelhinhos, meu nome é 
Murdock Styne, e eu sou o homem que vai mandá-los ao Inferno! – disse o 
homem com alegria. 

Os detetives ficaram desesperados e tentaram a todo custo se soltar, 
mas foram esforços inúteis. 

– Agora vamos tratar de negócios – disse Murdock enquanto acendia 
algumas velas e revelava o corpo da moça que tentara atacar no primeiro dia 
mas não havia conseguido, ela se tornou uma vítima dele, estava no mesmo 
estado das outras achadas anteriormente, era terrível. 

Naquele momento, um ódio extremo inundou os corações do casal, e 
Elizabeth indagou Murdock com muita raiva: 

– Seu monstro! Por que fez isso com ela?! Por que fez isso com todos 
os outros?! 

– Eu não sei bem porque, só me deu vontade, e aí eu fiz – respondeu 
Murdock. 

– Meu Deus! – disse ela com pavor – Como consegue dormir à noite?  

– Como um bebê, hahaha – retrucou Murdock  

Enquanto a dupla continuava aterrorizada, Murdock contava como era 
processo doentio que ele fazia com suas vítimas. Ele primeiro as estuprava, 



despois as torturava, o que explicou os cortes nos membros das vítimas 
achadas. Ele detalhou o passo a passo de como era feita essa tortura. 

– Primeiro eu faço uns cortes, coisa bem leve para não matar, pois a 
brincadeira tem que continuar, não é mesmo?! – disse Murdock com um sorriso 
no rosto, e prosseguiu – Depois eu arranco os genitais dos homens e os seios 
das mulheres, essa parte é meio nojenta, mas vale a pena para ver o quanto 
eles gritam de dor, hahaha, seguindo daí eu arranco os dentes, um por um, é 
meio chato, porque eles ficam se mexendo e tentando se soltar, parece até que 
não sabem que é inútil. Para finalizar essa parte eu repito o primeiro passo, o 
resto você já deve saber, né? Arrancar membros, cabeça, órgãos e blá, blá, 
blá.  

– Meu Deus, você é doente! – exclamou Charles – Já pensou se seus 
pais o vissem nesse estado? 

– Não ouse falar nesse assunto! – Murdock ficou sério – Meu pai era um 
bêbado idiota que me culpava pela morte da minha mãe, tudo que eu faço 
hoje, ele fazia comigo quando eu era criança! – gritou o assassino – Eu não 
tinha culpa daquilo, ela morreu no meu parto, mas o imbecil do meu pai achava 
que eu tinha propositalmente matado minha mãe! Até o dia que enfiei uma faca 
no velho e fugi de casa, a partir daí minha vida só melhorou! – terminou 
alegremente ao lembrar da morte do pai. 

Depois disso, uma longa seção de tortura para os detetives, que durou 
quase dois dias, até que Elizabeth acabou não suportando e morreu antes de 
seu parceiro, ele, por outro lado, ficou ainda mais determinado a continuar vivo 
para tentar escapar e matar aquele psicopata. Assistir sua amiga morrer mexeu 
com ele, o homem, que antes só queria pôr um bandido na cadeia, agora 
queria vingança, e teria que fazer isso rápido, antes que se tornasse outra 
vítima. 

19 de maio de 1850 

 Murdock cortou o pênis do detetive, a dor era aguda, mas ele precisava 
aguentar. 

 – Eu tenho que ir à cidade hoje, você vai ficar esperando aqui até eu 
voltar para nós continuarmos nossa diversão, está bem? Hahaha – disse 
Murdock enquanto subia as escadas do velho porão de sua casa. Tudo parecia 
ser outro dia como outro qualquer, porém, Murdock cometeu um erro, um erro 
que vai lhe custar caro. Ele deixou uma de suas facas em cima da mesa onde 
estava Charles, que pôde cortar as amarras e se esconder até que Murdock 
voltasse. Quando o psicopata finalmente voltou, assim que desceu as escadas 
foi recepcionado com uma facada de surpresa na garganta, e sangrou até a 
morte. Charles sem poder suportar mais a dor que sentia, também enfiou a 
mesma faca na própria garganta, assim acabava o reino de terror de Murdock 
Styne.  



Nome do Detetive 1: Charles Silverheart  

Nome da Detetive 2: Elizabeth Schneider 



Possessão Humana 

13 de maio de 1850 

 Outro corpo foi achado no distrito pobre da cidade, já é o quarto com o 
mesmo modus operandi, uma maneira brutal de matar alguém, os corpos (ou o 
que resta deles) são encontrados em pedaços, pernas, braços, cabeça e 
órgãos espalhados em volta do tronco, além de alguns cortes nos membros, é 
assim em todos os achados até agora, e provavelmente nos que serão 
encontrados. Isso fazia com que os moradores ficassem apavorados, já que 
até então não fora descoberto nenhum padrão entre as vítimas, então qualquer 
um poderia ser o próximo.  

 O caso tem intrigado cada vez mais um certo detetive, tido como “o 
melhor detetive do mundo”, é um título meio cafona, mas serve muito bem 
quando se trata desse homem. Sua fama e sede de justiça é quase tão grande 
quanto seu ego, deixar um caso com pontas ou mal resolvido é inaceitável. 

 Ao ficar sabendo do novo assassinato, ele se dirige imediatamente para 
seu escritório para falar com sua parceira, uma linda mulher loira de olhos 
azuis, para poderem começar logo suas investigações: 

– Outro corpo foi achado ontem à noite, a mesma coisa dos outros, 
totalmente mutilado, esse caso está criando pânico na cidade inteira – disse 
Charles. 

– Meu Deus! Temos que achar logo o monstro que está fazendo isso! 

– Concordo, eu falei com a polícia, e parece que acharam uma pista, 
uma pétala de acônito. 

– Aquela flor roxa? O que isso tem de pista? – ela indagou com 
arrogância. 

– Esse tipo de flor, minha cara, só é encontrada nos arredores do Hotel 
Delaviche, isso nos sugere que ele andou por lá, é um bom local para começar 
a procurar. 

– Faz sentido, bem pensado, vamos imediatamente! – exclamou 
Elizabeth animada. 

 Eles se dirigiram para o Hotel, e por sorte a flor que procuravam só 
crescia em uma parte do exterior do chique e enorme hotel, o que facilitou o 
trabalho dos detetives. 

– Se a pétala não for uma possível marca registrada do assassino, então 
provavelmente ele passou por aqui antes de despejar o corpo no beco, e talvez 
ele passe novamente, só temos que esperar – disse Charles. 

– Mas se alguém suspeito passar, fazemos o que? Vamos para cima 
dele? 



– Antes de mais nada, temos que ter certeza que o suspeito é realmente 
quem procuramos e, mesmo quando o fizermos, ainda não vai ser hora de 
atacar, vamos segui-lo, talvez nos mostre a localização de mais vítimas, pois 
houve muitos desaparecimentos esta semana, algum deles pode ser o 
próximo. 

– Eu odiei esse plano, e se ele perceber que o estamos seguindo e 
fugir? Ou se ele nos matar também? Só nós somos loucos o suficiente para ir 
atrás de alguém assim, se morrermos, ele vai continuar à solta! – falou 
Elizabeth com um tom raivoso na voz. 

– Acalme-se! Vamos fazer isso direito e vai dar tudo certo – disse ele. 

Eles se esconderam num amontoado de palha perto das mudas de 
acônito e lá esperaram. Um tempo se passou e eles receberam a notícia de 
que uma criança desapareceu, e agora eles estavam ainda mais empenhados 
em achar o desgraçado. 

– Uma coisa é certa, procuramos por um homem, forte, pois não teria 
como uma mulher fazer tantos estragos às vítimas masculinas. 

Elizabeth ficou um pouco incomodada pelo comentário do parceiro, mas 
acabou aceitando e voltaram a esperar pelo suposto assassino. 

Apareceu um sujeito alto e forte, o que se encaixava perfeitamente na 
descrição dada por Charles anteriormente. 

– Será que é ele? – indagou Elizabeth. 

– Talvez, mas ele não parece do tipo que mataria alguém de tal forma, 
ele está muito bem vestido.  

– Um sobretudo preto e uma cartola? Sério? Se sobrevivermos você tem 
que se informar melhor sobre moda. 

– Isso não vem ao caso, mas de qualquer jeito é melhor ficarmos de 
olho nesse cara. 

O homem ficou parado encostado em uma parede do hotel, já era final 
de tarde, e o homem ficou ali até 00:00, e ainda sendo observado pelos 
detetives sem perceber. Os três ficaram ali quase imóveis até que uma moça 
passou por ali depois de um dia de trabalho a caminho de sua casa, e de 
repente o homem avançou na pobre moça, os detetives correram 
imediatamente para ajudá-la e capturar o suspeito. O homem notou que estava 
sendo perseguido e correu até o Hotel Delaviche para se esconder, e a dupla 
foi atrás, mas não o encontraram. Foi feita uma busca no hotel inteiro, mas 
nada do homem. 

14 de maio de 1850 



Charles chega ao seu escritório muito frustrado pelo fracasso da noite 
anterior, mas agora eles tinham um elemento que facilitaria a busca, a vítima 
do ataque malsucedido do homem, ela havia ficado no escritório para poder 
receber proteção. Ao entrevistar a moça, descobriram que ela viu um pouco do 
rosto do agressor, e constatou que era cheio de cicatrizes.  

– Talvez agora seja mais fácil achar ele, só temos que achar alguém que 
tenha o rosto cheio de cicatrizes – concluiu Charles. 

– Você não pensa direito, não é?! – gritou Elizabeth – Agora ele sabe 
que estamos atrás dele, já deve estar bem longe! 

– Aí que você se engana, o governo tem registros dos moradores daqui, 
se ele tentar sair da cidade vai ser notado, vão sentir a falta dele, e aí 
avisamos, mandamos uma carta de procura-se para as cidades vizinhas, ele 
não tem outra opção senão ficar aqui, e o mais escondido possível – retrucou 
Charles. 

– Então faremos o que? 

– Iremos novamente àquela muda de acônito, como é onde o achamos, 
ele deve imaginar que não procuraremos lá por pensarmos que ele não é burro 
suficiente para voltar ao mesmo lugar, que é exatamente o que ele fará, ele 
imagina que vamos procurar em outros lugares, pelo menos é isso que eu 
espero.  

– Não sei se é a linha de raciocínio mais correta, mas é a melhor que 
temos – aceitou Elizabeth. 

Voltaram ao hotel, mas em outro esconderijo, dessa vez em um beco 
próximo de onde o homem havia se encostado, novamente esperaram, e 
Charles estava certo, o homem realmente apareceu, mas dessa vez apareceu 
duas horas mais cedo e não avançou em ninguém, chegaram à conclusão que 
ele estava esperando a moça que tentou atacar anteriormente. Esperaram 
mais um pouco, até que o homem se sentou no chão e caiu no sono, ou pelo 
menos era o que os detetives pensaram, pois, ao chegar perto do homem, ele 
se levantou e rapidamente correu novamente até o Hotel, a dupla ficou confusa 
por ele usar a mesma estratégia da noite passada, mas agora eles estavam 
ainda mais dispostos a correr atrás do suspeito. 

Ao entrar no hotel, o homem se escondeu e deixou os detetives 
passarem por ele, mas não o viram, e com isso ele acendeu um fósforo e 
colocou fogo em uma linha de óleo no chão que passou despercebida pelo 
casal e saiu do local, enquanto os detetives ficaram presos no Hotel, que 
começou a queimar. Num esforço para sair de lá, correram para a saída dos 
fundos, porém lá estava o homem esperando por eles, que deu a volta pelo 
prédio. O homem era incrivelmente forte e nocauteou os dois, que no 
desespero para sair de lá nem viram o que os atingiu. 



17 de maio de 1850 

Quando acordaram, estavam presos a mesas ensanguentadas no que 
parecia ser um porão, os ratos que eram ouvidos no local já diziam que era 
muito sujo, além de ter uma mesa cheia de tipos de facas e vários instrumentos 
pontiagudos e afiados, os detetives nem sequer sabiam para que serviam 
alguns deles. 

Passou um tempo e eles ouviram um rangido muito alto, era alguém 
descendo as escadas. 

– Quem está aí?! Por que estamos amarrados aqui?! Solte-nos logo! – 
exigiu Charles, desesperado. 

– Sim! Nós somos detetives do governo, se não nos soltar vai encarar 
sérias consequências! – complementou Elizabeth. 

– Sérias consequências? Hahaha – disse alguém com a voz grossa, 
claramente um homem – Vocês já estão aqui há três dias, onde está a tal ajuda 
de que fala? – disse enquanto revelava seu rosto cheio de cicatrizes à luz – Eu 
sabia que vocês iam cair na minha armadilha, não são tão inteligentes como 
pensam. 

A dupla ficou pálida ao saber que estavam presos com o suspeito, mas a 
esse ponto não restavam mais dúvidas de que ele era o assassino procurado. 

– Eu ainda não me apresentei, não é? Coelhinhos, meu nome é 
Murdock Styne, e eu sou o homem que vai mandá-los ao Inferno! – disse o 
homem com alegria. 

Os detetives ficaram desesperados e tentaram a todo custo se soltar, 
mas foram esforços inúteis. 

– Agora vamos tratar de negócios – disse Murdock enquanto acendia 
algumas velas e revelava o corpo da moça que tentara atacar no primeiro dia 
mas não havia conseguido, ela se tornou uma vítima dele, estava no mesmo 
estado das outras achadas anteriormente, era terrível. 

Naquele momento, um ódio extremo inundou os corações do casal, e 
Elizabeth indagou Murdock com muita raiva: 

– Seu monstro! Por que fez isso com ela?! Por que fez isso com todos 
os outros?! 

– Eu não sei bem porque, só me deu vontade, e aí eu fiz – respondeu 
Murdock. 

– Meu Deus! – disse ela com pavor – Como consegue dormir à noite?  

– Como um bebê, hahaha – retrucou Murdock  

Enquanto a dupla continuava aterrorizada, Murdock contava como era 
processo doentio que ele fazia com suas vítimas. Ele primeiro as estuprava, 



despois as torturava, o que explicou os cortes nos membros das vítimas 
achadas. Ele detalhou o passo a passo de como era feita essa tortura. 

– Primeiro eu faço uns cortes, coisa bem leve para não matar, pois a 
brincadeira tem que continuar, não é mesmo?! – disse Murdock com um sorriso 
no rosto, e prosseguiu – Depois eu arranco os genitais dos homens e os seios 
das mulheres, essa parte é meio nojenta, mas vale a pena para ver o quanto 
eles gritam de dor, hahaha, seguindo daí eu arranco os dentes, um por um, é 
meio chato, porque eles ficam se mexendo e tentando se soltar, parece até que 
não sabem que é inútil. Para finalizar essa parte eu repito o primeiro passo, o 
resto você já deve saber, né? Arrancar membros, cabeça, órgãos e blá, blá, 
blá.  

– Meu Deus, você é doente! – exclamou Charles – Já pensou se seus 
pais o vissem nesse estado? 

– Não ouse falar nesse assunto! – Murdock ficou sério – Meu pai era um 
bêbado idiota que me culpava pela morte da minha mãe, tudo que eu faço 
hoje, ele fazia comigo quando eu era criança! – gritou o assassino – Eu não 
tinha culpa daquilo, ela morreu no meu parto, mas o imbecil do meu pai achava 
que eu tinha propositalmente matado minha mãe! Até o dia que enfiei uma faca 
no velho e fugi de casa, a partir daí minha vida só melhorou! – terminou 
alegremente ao lembrar da morte do pai. 

Depois disso, uma longa seção de tortura para os detetives, que durou 
quase dois dias, até que Elizabeth acabou não suportando e morreu antes de 
seu parceiro, ele, por outro lado, ficou ainda mais determinado a continuar vivo 
para tentar escapar e matar aquele psicopata. Assistir sua amiga morrer mexeu 
com ele, o homem, que antes só queria pôr um bandido na cadeia, agora 
queria vingança, e teria que fazer isso rápido, antes que se tornasse outra 
vítima. 

19 de maio de 1850 

 Murdock cortou o pênis do detetive, a dor era aguda, mas ele precisava 
aguentar. 

 – Eu tenho que ir à cidade hoje, você vai ficar esperando aqui até eu 
voltar para nós continuarmos nossa diversão, está bem? Hahaha – disse 
Murdock enquanto subia as escadas do velho porão de sua casa. Tudo parecia 
ser outro dia como outro qualquer, porém, Murdock cometeu um erro, um erro 
que vai lhe custar caro. Ele deixou uma de suas facas em cima da mesa onde 
estava Charles, que pôde cortar as amarras e se esconder até que Murdock 
voltasse. Quando o psicopata finalmente voltou, assim que desceu as escadas 
foi recepcionado com uma facada de surpresa na garganta, e sangrou até a 
morte. Charles sem poder suportar mais a dor que sentia, também enfiou a 
mesma faca na própria garganta, assim acabava o reino de terror de Murdock 
Styne.  



Nome do Detetive 1: Charles Silverheart  

Nome da Detetive 2: Elizabeth Schneider 



Em Nome do Amor 

“Ela está perfeita essa noite”, pensa Thomas, olhando apaixonadamente 
para sua amada. Ele nunca confessaria isso, então logo seca a lágrima que 
escorre do lado esquerdo de seu rosto. Quando Flávia entra pela porta da igre-
ja, todos os olhares das pessoas ali presentes são voltados à figura dela. Seu 
cabelo, ruivo e comprido, preso em um coque desarrumado, seu vestido branco 
e seu lindo sorriso, iluminaram o local, que antes parecia desanimado. Olhares 
são trocados e, em pouco tempo, Flávia se vê em frente ao noivo, onde sentia 
estar protegida de todo mal e longe dos julgamentos da mãe. Seus sorrisos es-
tão de orelha a orelha, seguidos pelo “aceito” e as alianças. 

*** 

– Eu já disse que não quero esse garoto na minha casa, Flávia! 

– Mãe, ele é meu namorado, por que a senhora não aceita isso? 

– Não me interessa o que ele é, ele apenas me trará mais problemas! 

– Mas mãe, eu já tenho 17 anos, não é hora de me dar mais espaço?  

A garota estava cansada de sempre ouvir a mesma desculpa. É claro, a 
mãe sofria de ansiedade e pediu demissão, pois o trabalho a estressava em 
todos os aspectos. A situação em casa estava difícil, mas, nada impossível de 
ser contida. Não faltava comida nem roupa e tomavam banho diariamente. A 
verdadeira preocupação da mãe, eram as contas atrasadas. Entretanto, pen-
sava que com a perda do emprego, a mãe ficaria menos teimosa e não pensa-
ria apenas em si, mas lembraria que tem uma filha adolescente e que, nessa 
época da vida, seu único desejo é ser ouvida e entendida, coisa que Liliane 
nunca fez com a filha. A visão da garota sobre a mãe não era das mais agradá-
veis, pois via apenas uma mulher de meia idade, que, a cada cinco palavras, 
quatro eram lamentações sobre a própria vida. 

Flávia subiu para seu quarto enquanto mandava uma mensagem para 
Thomas, dizendo que em alguns minutos chegaria no lugar combinado como 
plano B, se a mãe da garota não deixasse ele ir a sua casa. Vestiu seu melhor 
casaco, abriu a janela e pulou, tentando ser discreta, para que a mãe não per-
cebesse. A alguns metros do local, viu que seu namorado a esperava no banco 
da praça. Ela acelerou os passos e, sem perceber, já estava entre os braços 
dele, como alguém que segura seu mundo nas mãos. Ela levantou os olhos, 
indo de encontro aos dele e, por alguns segundos, olharam-se, com os lábios 
clamando por um momento de prazer. Mas, para o casal, o momento não seria 
de prazer. Seria um romance? Uma história de princesa da Disney para ela? 
De super-herói para ele? Não. Era apenas o momento em que eles estavam 



juntos, sem preocupações, sem momentos de frustração. Seus lábios finalmen-
te se encontraram e, entre tal beijo, disseram: 

– Em nome do amor. 

 Sentaram-se no banco no meio da praça, onde podiam ver atrás da fon-
te de água, o sol se pondo. Thomas levantou um dos braços, para que a garota 
pudesse se encostar em seu peito, e deu um beijo no topo de sua cabeça. A 
garota soltou um leve gemido.  

– O que foi? Eu te machuquei? – Perguntou ele, em um tom de preocupação. 

– Não, é só... você sabe, minha mãe. Ela se irrita fácil, acabou me ferindo, sem 
querer. – Diz, tentando cortar o assunto. 

– Sem querer? – Ele então percebe a lesão no topo da cabeça dela – Isso ab-
solutamente não foi sem querer, Fafa. Eu estive prestando atenção e desde 
que começamos a namorar, você vem apresentando hematomas por todo o 
corpo. 

– Não é nada demais, você não deveria se preocupar tanto. Tem problemas o 
suficiente para resolver e eu não quero ser mais um incômodo. 

 Sem sombra de dúvidas, Thomas era repleto de problemas pessoais, 
tanto familiares como psicológicos. Passara a metade da vida com o irmão 
mais velho, apenas recebendo seu amor, pois os pais nunca lembravam da sua 
existência, e agora ele não estava mais ali. Flávia era sua última esperança, 
seu único porquê de ainda querer viver.  

*** 

 Ao chegar em casa, ouviu a voz da mãe, vinda da cozinha. Ela não pa-
recia feliz: 

– Thomas?! Onde você estava? Espero que não com aquela garota ruiva! Aca-
so não lembra que seu irmão foi tirado de nós? – Disse Lídia, mãe do garoto, 
que agora colocava seu casaco no cabideiro, na porta de casa – Não saia de 
casa sem nossa permissão! Estamos entendidos?  

– Mãe, eu já sou maior de idade e sei me cuidar muito bem.  

– Enquanto você estiver embaixo do meu teto, você continuará sendo meu 
bebê. Você sabe muito bem que o André... 

– MÃE! Eu sei muito bem que meu irmão não está mais entre nós. Não fale 
dele como se fosse um coitado. Aliás, com todo o respeito, mas ele era a única 
pessoa nessa casa que não merecia morrer como nada naquela cama de hos-
pital! – Thomas havia levantado um pouco a voz, já cansado de ouvir a mãe 



tratando o falecido irmão como alguém desnecessário, mostrando só afeto por 
ele quando descobriu sua morte. – E não me trate como criança, mãe, por fa-
vor. 

“Enquanto você estiver embaixo do meu teto, você continuará sendo meu 
bebê”, Ele pensava nessa frase, enquanto a água do chuveiro escorria pelo 
seu corpo. Seria muita loucura ele fugir com Fafa? Ele seria considerado um 
criminoso? É claro que sim, ele já era maior de idade. Amava aquela garota 
mais que qualquer coisa e em momento algum faria mal a ela. Queria-a para 
toda a vida e, se possível, até depois dela. Secou seu cabelo, que se gabava 
por ter, e que Flávia confessou um dia que era realmente muito bonito e macio. 
Indo para o quarto, encontrou seu pai, sempre com seus óculos quadrados e 
uma pilha de lições de casa para corrigir. 

– Como foi o trabalho, pai? 

– Bem, eu acho. As crianças estavam menos agitadas hoje. 

 Lídia ficaria muito chateada se o garoto um dia dissesse isso, mas ele 
preferia o pai. Dizia que ele o entendia e sabia que jogos online não dá para 
pausar. Com certeza, se a separação dos dois fosse real, escolheria o pai.  

*** três meses depois *** 

“Nos vemos amanhã? Minha mãe vai tirar meu celular, então, depois do meu 
curso, na mesma praça. Eu te amo!” 

A mensagem foi como uma flecha no peito de Thomas. Ele não via Fafa 
havia três meses, pois seus pais o privavam de tudo, desde que descobriram 
que eles tinham se encontrado escondidos. Ele não ficava um minuto sem 
lembrar da linda curva que o sorriso fazia em seu rosto cheio de sardas. Deci-
diu que, se ela aceitasse, eles seriam felizes para sempre. Viveriam um pelo 
outro, suportando cada tropeço e empurrão que a vida traria.  

 No dia seguinte, como combinado, Thomas estava no mesmo banco, a 
espera da ruiva. Sentiu um cheiro de amêndoas, típico perfume que ela usava 
e, ao se virar, logo viu o cabelo alaranjado a favor do vento, num rabo de cava-
lo alto. Ela vestia um sobretudo cinza e botas pretas, deixando seu cabelo ain-
da mais aparente e brilhante. Seus olhares se encontraram e a única reação 
que Flávia teve foi instantaneamente abraçar o garoto, que, boquiaberto com 
tanta beleza, fez o mesmo. Num impulso, com as emoções do momento ainda 
muito fortes, ele disse sem pensar: 

– Foge comigo? 

– Acho que seria “casa comigo?”, não? – Flávia disse, ironicamente. 



– Foge, casa, mora, constrói uma família, fica comigo pra sempre! Quero dor-
mir ao teu lado, te acordar com um beijo na testa e te proteger cada segundo 
da minha vida. Por favor, Fafa, você é a pessoa que mais me importa na vida! 

– Eu aceito! 

– Aceita?! 

– Não tem como eu negar para mim mesma que te amo. Você me faz tão bem 
quanto uma amélia para um beija-flor. Não acho certo irmos contra nossos 
pais, mas... 

– Em nome do amor – Interrompe Thomas. 

– Em nome do amor. 

*** um mês depois *** 

– Preparada? – Thomas faz mistério, como sempre.  

– Me mostra logo! – Diz Fafa, com os olhos vendados. 

– Tcharam! 

 Há poucos dias, Thomas e Flávia tinham fugido. Estavam hospedados 
em um hotel meia boca no final de uma rua pouco conhecida. Eles contavam 
cada moeda para conseguir pagar o hotel, já que todas as suas economias, 
guardadas desde seus primeiros meses de namoro, estavam sendo usadas 
com o casamento. 

Ao abrir os olhos, ela se depara com o tão esperado contrato. Ela esteve 
se dedicando ao máximo no trabalho, pediu empréstimo do banco e com Tho-
mas, não diferencia, deixou seus amados jogos pagos, para arrecadar dinheiro 
e fundos para viver ao lado da amada. A Igreja fora reservada e a decoração 
quase toda paga. Eles iriam se casar. Como pode? Em apenas um mês, junta-
ram dinheiro suficiente para fazer uma festa de casamento! Obviamente não 
teria muito luxo, mas seria um momento único e perfeito para o casal. Os pou-
cos convites já tinham sido entregues e dentro de algumas semanas eles fi-
nalmente estariam unidos, como uma só carne. 

– Você acha que eles irão? – Pergunta Flávia, quase triste. 

– Tenho certeza que sim. Afinal, são nossos pais e, nos aceitando ou não, eles 
deveriam ao menos apoiar nossas decisões. 

*** 



Indo para o salão de festas, o casal foi interrompido por vozes familiares. 
Literalmente, já que eram seus pais. Lídia, em seu vestido turquesa, sua pele 
morena, parecida com a de Thomas, dirigiu-lhes a palavra: 

– Thomas, Flávia. – diz ela, com um sorriso no rosto. Os mais novos casados, 
se entreolham. – Tanto eu, como seu pai, e sua mãe Flávia, viemos nos des-
culpar. Estávamos cegos e não vimos que pensávamos apenas em nós. Tho-
mas, todas as vezes que eu dizia para não sair de casa sozinho, era por preo-
cupação, meu filho. Você sabe o que aconteceu com seu irmão. Não quería-
mos que você fosse tirado de nós também. Preocupação de mãe, entende? 
Estamos completamente arrependidos. 

– Quando vocês estavam um de frente pro outro, mesmo sendo tão novos, po-
demos perceber que se amam acima de tudo. São absolutamente apaixonados 
um pelo outro! – Liliane parecia tão entusiasmada quanto Lídia – Fafa, sei que 
todo o drama que eu fazia sobre nossa situação financeira te afetava também. 
Mas, eu fingia não perceber. Queria mostrar para todos que estávamos bem. 
Vocês nos perdoam? 

– Com mulher não se discute, não é? Vocês foram com certeza feitos um para 
o outro! – finaliza Ricardo, pai do garoto, que até agora estava quieto. 

Fafa e Thomas, com um sorriso enorme no rosto, vão em direção aos 
pais e os abraçam, como se nunca tivessem feito aquilo antes. 

*** cinco meses depois *** 

“Mãe, a senhora não vai acreditar! Precisamos da senhora e dos pais do Tho-
mas aqui em casa hoje mesmo! Beijos, Fafa.” 

 Pegou sua bolsa e seu celular, já ligando para Lídia, que ficou tão aterro-
rizada quanto Liliane. 

 Chegando ao local, foram recebidos e levados para dentro de casa, 
onde Thomas os esperava, sentado no sofá, com as mãos no rosto e vermelho, 
de tanto chorar.  

– O que aconteceu?! Meu filho, você está bem? – Diz Lídia, assustada. 

– Fica calma, mãe! Se hoje eu não recebi a melhor notícia da minha vida, eu 
não sei qual vai ser. Fafa, quer fazer as honras? 

– Bom... Eu e o Thomas estivemos conversando e decidimos que queríamos 
seguir a diante com nossa decisão de formar uma família. E queríamos apre-
sentar as novas integrantes da nossa casa – Flávia vai até o quarto e traz em 
seus braços um filhote de gato – Essa é a Mia! E essa, – Ela levanta a blusa, 
deixando parte de sua barriga à mostra – É a Alice! Eu estou grávida! 



 Entre abraços e risadas, eles terminaram a noite, e fazendo carinho na 
Mia, Thomas olha para Flávia, que entende o recado e diz para os pais: 

– E tudo isso – começa Thomas. 

– Em nome do amor. 



      A culpa 

   A que ponto cheguei! Isso é o que se passa em minha cabeça a todo instante, mas, 
para entenderem os motivos de meus sofrimentos e de toda a angústia sentida por mim, 
entendam a minha trágica história de uma vida desperdiçada.  

  Por volta de meus oito anos de idade, eu e meus dois melhores amigos, Felipe e Lucas, 
estávamos brincando de três cortes em minha casa, até que nossa bola, em um rápido 
soco acabou rolando e parando dentro da floresta que estava logo ao lado, como eu 
estava com medo, meus dois amigos foram juntos para pegarmos a bola e, inocentes, 
acabamos seguindo alguns barulhos que escutamos assim que entramos na mata, até 
que os galhos começaram a se mexer e, subitamente, três homens mal encarados nos 
amarraram e começaram a fazer muitas perguntas, perguntavam por qual motivo nós os 
estávamos espionando, e falaram que se contássemos seria melhor! Falavam de uma 
mercadoria que estava escondida por ali! Tive medo, eles pareciam estar sobre efeito de 
drogas, então comecei a chorar, meus amigos desesperados gritaram e então escutei 
apenas dois fortes barulhos que me ensurdeceram, e ao olhar para o lado vi apenas duas 
grandes poças de sangue e um dos homens desesperados falando:  

– ERAM APENAS CRIANÇAS!  

– ELAS SABEM DE MAIS, NÃO PODÍAMOS DEIXAR BARATO – disse o outro homem. 

  Logo depois um deles olhou para mim e disse que o mesmo aconteceria comigo com 
toda minha família caso o crime fosse descoberto, logo depois vi que apenas meu corpo 
sobreviveu, pois tenho toda certeza, minha alma foi enterrada junto aos meus amigos 
aquele dia, vi meus melhores amigos serem mortos e enterrados por apenas um erro... 
Pedir ajuda! Os dois monstros pegaram os corpos de meus amigos e os enterraram na 
minha frente, depois me deixaram na floresta exposta às ameaças da noite, assim que me 
soltei não tinha forças para fazer algo além de me arrastar pela madrugada até minha 
casa.  

  Quando cheguei meus pais estavam desesperados, mas eu estava muito abalada para 
falar algo, desde aquele dia nunca mais fui a mesma, vi os pais dos meus amigos 
chorando o desaparecimento deles e mesmo eu tendo toda a consciência da verdade me 
calei, eu era a culpada daquilo.  

  Alguns anos depois, eu já estava com meus 14 anos, já era uma moça, fechada, porém 
aparentava ser doce! Minha família nunca me tratou mal, mas também nunca lutou para 
de aproximar mais de mim, até que um dia recebo a terrível notícia que minha mão foi 
entregue a um rapaz! Céus, como aquilo me consumiu de ódio, eu não iria me casar, não 
iria! 

  Conheci o rapaz, ele era muito atrevido, tentou me beijar duas vezes consecutivas, 
mesmo sem vontade de minha parte, mas me fiz de moça inocente, não deixei 
transparecer o ódio que aquela situação me causava. 

  Ele confiou em mim o suficiente para irmos conversar durante a noite, então pulei minha 
sacada e o encontrei no jardim no meio da madrugada, pobre rapaz! achou que tinha meu 
coração, mas no momento ele representava o que eu menos queria na minha vida, e se 
me casasse então seria uma pessoa presa, e não confiava em homens de maneira 



alguma, e outra, precisava aliviar em alguma pessoa os anos todos que sofri com minha 
mente pertubada, aquela era a minha oportunidade perfeita. 

  Se você acha que eu posso ter feito algo precipitado, está enganado, tudo foi 
meticulosamente planejado em minha mente, assim que ele se virou peguei um pedaço 
de madeira e bati atrás de sua orelha, o homem desmaiou na hora, peguei algumas 
cordas que tinha deixado ali e o amarrei nas raízes da árvore, na qual estávamos 
sentados em baixo, com ele já amarrado corri para o estábulo e peguei a carroça, por 
sorte o estábulo ficava longe de casa e ninguém percebeu, fui com a carroça na direção 
dele e lentamente o atropelei. 
  
  Como eu posso ter sentido tamanha alegria ao ver uma pessoa sendo cortada ao meio 
eu não sei, mas eu sei que senti, foi como se anos de angústias tivessem sido aliviados 
em apenas um ato, na hora em que vi aquele homem jogado ao chão, remoeso nenhum 
subiu a minha conciência, eu não sabia por que estava fazendo aquilo, mas eu estava 
fazendo! A única coisa que senti foi um breve arrepio em minha coluna que passou, logo 
depois que peguei seu corpo e enterrei no jardim de casa, em cima plantei uma bela 
árvore com intuito de justificar a ausência de gramado, no lugar do sangue joguei terra e 
folhas em cima, eu havia acabado de cometer o mais perfeito crime e me orgulhava disso, 
não sabia bem o motivo de eu ter feito aquilo, mas eu tinha certeza que fiz, mal eu sabia 
que iria me arrepender. 

  No outro dia a família de meu futuro esposo estava em casa logo na parte da manhã, eu 
não contava que o maldito deixaria uma carta contando que iria ao meu encontro, falei 
que realmente o encontrei mas ele tinha sumido, mas o que estraga uma boa desculpa 
não é o que inventamos e sim o que deixamos de inventar, eles desconfiaram, foram ao 
estábulo e encontraram sangue na roda da carroça, não se teve dúvida! eu era a 
assassina. 

  Fui encaminhada à delegacia e lá confessei o crime, fui obrigada a falar de minha 
infância e e logo acharam melhor me enviar a um hospício, mas eu não estava louca, eu 
tinha razão, ao passar de sete anos de minha vida sendo dopada todos os dias, 
convivendo com pessoas loucas e desenfreiadas, fingindo que estava melhor, consegui 
fazer com que fosse considerada curada, mas mesmo assim fui obrigada a tomar anti-
depressivos mesmo em casa. 

  O hospício serviu para uma coisa, me fez pensar o quanto me culpei por uma coisa que 
não fiz, a morte de meus amigos, e me culpar pela família que destruí, perdi minha vida 
por conta de um ato que tomei errado, falhei miseravelmente, agora no meu quarto com 
essa lâmina me corto por todas as partes, assim, sei que rasgando a minha pele pagarei 
por todos meus pecados, e somente assim, sangrando e definhando em solidão aos 
poucos, mato o resto de mim que ainda permanecia. 



Beber do próprio veneno. 

   Parecia um casal perfeito, uma mulher sem problemas e um homem que 
apesar da cicatriz parecia ter um bom coração. Moravam num casarão, caindo 
aos pedaços, o assoalho rangia toda vez que alguém pisava, as paredes 
pareciam cair, nos dias de chuva, a goteira cobria os olhos e a cada raio um 
desespero os atormentava. Nunca pensaram em se mudar, apesar de ser um 
lugar rancoroso, tinha um belo jardim, com jasmins. Aquele jardim, deixava-os 
com olhos brilhando, e apesar do lugar ser sombrio, uma simples flor dava cor 
àquele terreno. 

   A mulher, Alice, teve uma infância muito dolorosa, vivenciava todos os dias o 
pai batendo na mãe e ameaçando-a de morte se contasse a alguém. Na escola 
ela não demostrava o sofrimento e a angústia que passava todos dias, por fora 
uma fonte de alegria, por dentro um poço de tristeza e preocupação. Todos os 
dias ela perguntava para sua mãe por que não se mudavam de lá, e ela dizia 
apenas que tudo passaria um dia. Anos se passaram e aquela cena nunca 
mudou, até que o pai de Alice chegou ao ponto em que não se dava para 
aguentar, estava prestes a matá-las, apontando uma arma sobre a cabeça das 
duas, dizendo que elas haviam contado o que passavam em casa, porém não 
haviam contado a ninguém, todos viam aquela realidade, só ele não percebia. 
A polícia levou o pai, e mãe e filha saíram da cidade e não pretendiam voltar 
nunca mais. 

   O homem, Sérgio, teve uma vida boa, cuidado pelos pais que lhe davam 
muito amor e carinho, nada faltava a ele, estudava em uma boa escola, suas 
notas eram de aplaudir. Porém seus pais morreram cedo e ele foi morar com os 
avós, onde recebia a mordomia. Como nada são rosas, quando completou 18 
anos, andando de moto caiu feio num lugar cheio de vidro e feriu o seu rosto, o 
que causou uma enorme cicatriz.  

   A mulher caiu em profunda depressão, pensava em seu pai todos os dias. 
Mesmo sendo uma pessoa má, ela sabia que lá no fundo havia uma gota de 
amor, que ele simplesmente escondia. Para curar esta profunda depressão, 
tomava os remédios Amitriptilina e Diazepam. Chorava escorada nas paredes, 
a dor a corroía e solidão apertava e a alegria se ia.  

   Em uma tentativa de “ajudar” Alice, Sérgio dava remédios a ela (Zolpidem e 
Temazepam), dizendo que a ajudaria a curar a depressão. O que ela não sabia 
é que havia segundas intenções, os remédios eram para ela cair em sono 
profundo, enquanto ele saía e a traía com outras mulheres. Na visão dela, 
achava que ele tinha um amor recíproco por ela, mas na verdade não a amava 
como ela pensava, o amor era suficiente para casar, mas não para viver uma 
vida eterna ao lado da amada. 

   Todas as noites quando soava oito horas, ele com aquela cicatriz 
assustadora, pegava os remédios, dando a ela dizendo ser necessário para a 
sua cura. Na maior inocência ela caía nesse papo, e bebia os remédios sem 
pensar duas vezes. Ela o imaginava como um príncipe, que mesmo com a 



depressão, casara-se com ela por profundo amor, e que seria capaz de 
enfrentar tudo para ajudá-la. 

   Anos e anos foram assim, todas as noites a mesma situação, os remédios 
estavam começando a fazer mal. Primeiramente uma pequena tontura e visão 
dupla, após uma semana já passou a ver imagens rápidas de seu pai e em um 
mês começou a escutar vozes e ver o seu pai frequentemente ameaçando-a. 

   Reclama a seu marido, ele apenas dizia para continuar tomando os remédios 
e dizendo que ela estava exagerando, que não havia ninguém ali, nem seu pai, 
nem ninguém. Que as vozes eram apenas da sua cabeça e devido ao medo 
que tinha, apenas isso. 

   Certo dia, o homem sai novamente à noite, para se encontrar com as 
mulheres, desta vez a mulher não tomou os remédios, porque achava que 
eram eles o problema. Às cinco horas da manhã, quando o homem chegou da 
sua farra, a mulher estava sentada ao canto do quarto angustiada, gritando e 
caindo aos prantos vendo o seu pai cada vez se aproximando mais para matá-
la, a dor e o sofrimento tomavam conta do seu corpo. A chuva, a goteira e 
janela batendo causavam melancolia, tudo indicava que aquela noite seria 
diferente, algo de muito ruim aconteceria. 

  Quando o marido se aproximou ela imaginou o pai no corpo do marido, aquilo 
pareceu muito real, ela começou a questioná-lo, perguntando por que havia 
feito isso com ela, chamou-o de monstro e disse que nunca mais queria vê-lo. 
O homem desesperado, pensou que ela estava falando dele, e de suas saídas 
noturnas, porém ela, tomada pela alucinação, não percebeu que o marido 
acabara de chegar e que estava cheio de marcas de batom espalhadas pelo 
corpo. 

   No calor do momento, ela pegou uma faca que guardara em caso de 
emergência e enfiou no peito do marido e disse que nunca mais ele a 
atormentaria, por um momento a felicidade a contaminava, imaginou que as 
visões e as vozes haviam sumido com a morte de seu “pai”. Desesperada, saiu 
correndo de lá e foi direto para a casa da sua tia, deixando o cadáver se 
decompondo. A tia deixou ela passar uma temporada em sua casa. Sentia que 
era a primeira noite bem dormida que ela passaria, dormiu com a tranquilidade 
que nunca dormira antes, o alívio cercou o seu coração, na verdade era 
somente psicológico, as alucinações continuariam, porém, aquele assassinato 
foi muito real para ela o que causou essa aceitação de que tudo havia 
acabado. 

   Uma semana se passou, a polícia bateu na porta da tia e pediu para que a 
Alice fosse à delegacia, para responder sobre o feito que havia causado, a tia 
ficou completamente assustada, sabia que sua sobrinha nunca seria capaz de 
causar uma atrocidade como tal. A polícia chegou para levá-la, pois as provas 
a denunciaram. 



   Durante a interrogação da polícia, ela disse que jamais mataria o marido, 
dizendo que era o amor da sua vida e que não matou ninguém. Como contra 
fatos não há argumentos, era óbvio que era realmente ela que o matou. Após a 
interrogação, ela foi levada a uma clínica, e lá foi internada. Continuava 
alucinando e como estava em fase de cura, o seu pai a visitava todas as 
noites, cada noite com uma nova ameaça, mas ficava feliz com a visita do 
marido que a ajudava em tudo o que ela precisava. 

     



A estrada da loucura. 
      Essa história se passa em uma vila muito distante de nós e muito, muito tempo atrás, 
ninguém sabe ao certo onde ficava essa vila, mas sabe-se que se localizava na Inglaterra 
e acredita-se que ficava nos arredores de Londres. Nessa pequena vila vivia um ferreiro 
muito habilidoso, que fazia as melhores espadas e armaduras da região, seu nome 
era Wahnsin e todo final de semana ele e seu amigo iam para uma taverna em uma 
cidade próxima, mas para chegarem mais rapidamente ao seu destino eles pegavam uma 
estrada deserta, cheia de árvores e folhas mortas, porém eles não ligavam muito para o 
caminho sombrio que faziam. 
      Todo final de semana era assim, eles iam por esse caminho e na volta pegavam um 
caminho diferente, por estarem bêbados não lembravam do caminho. Um dia eles 
chegaram nessa taverna e começaram a conversar sobre política, como sempre faziam, 
ou algum outro assusto que dividia opiniões, eles sussurravam para ninguém os 
ouvir. Wahnsin ficou muito empolgado com a conversa, mas mesmo assim não pudera 
falar muito alto. Um homem chegou até ele e lhe perguntou: 
  – Olá, como está? 
  – Estou muito bem, obrigado! respondeu Wahnsin. 
  – Vejo que o senhor vem sempre sozinho para cá, e fica em silêncio, sem falar com 
ninguém! Falou o estranho homem. 
  – Não, muito pelo contrário, senhor! Sempre venho com o meu amigo, que agora está 
pedindo alguma coisa para comer, respondeu com certo espanto por aquilo que o homem 
havia dito. 
  – Oh, desculpe-me, senhor, não havia visto o seu amigo, mas acho que é um desses do 
balcão. 
  – Com toda a certeza, meu caro amigo. Agora preciso ir, o dia já findou, e uma 
tempestade está a caminho. 
      Então, Wahnsin levantou-se, pegou seus pertences e foi em direção à porta, e lá ficou 
esperando o amigo. Quando ele chegou, os dois abriram a porta e saíram para o lado de 
fora, o amigo de Wahnsin estava extremamente bêbado, mas, justamente neste 
dia, Wahnsin estava sóbrio e, vendo a tempestade que chegava cada vez mais perto, 
lembrou do caminho mais curto, pela floresta morta. 
      E assim saíram os dois amigos pela estrada até o local da estrada que só eles, e mais 
algumas pessoas, conheciam, não deu tempo de chegar na estrada, logo começou a 
chover, ou melhor, começou uma verdadeira tempestade, com muitos relâmpagos e com 
imensos trovões, ventos que derrubavam árvores com raízes relativamente profundas, 
mas mesmo assim eles seguiram em frente pelo caminho. 
      Logo na entrada da estrada havia uma placa apodrecida de madeira, tão velha que 
não se podia ler o que lá estava escrito, mas eles nunca haviam visto aquela placa ali, 
porém ignoraram esse fato por estarem com pressa e seguiram em frente, quando 
Wahnsin deu um passo depois da placa sentiu algo estranho dentro de si, mas continuou 
em frente. De repente o seu amigo parou, com os olhos aterrorizados, como Wahnsin 
nunca havia visto antes, então ele disse: 
  – Vamos logo! Mas ele continuou paralisado olhando para o nada. 
  – De pressa! repetiu Wahnsin, mas ele continuou na mesma posição em que estava. 
      Então ele agarrou o braço do amigo e o levou até o final da estrada. Quando eles 
saíram, Wahnsin pediu para o amigo que descrevesse o que acontecera, então ele falou 
as seguintes palavras: 
 – Um...um...fantasma!!! 
      Então, Wahnsin, embora assustado, não acreditou no amigo, em vez disso achou que 
ele estava louco, por causa da quantidade anormal de bebida que ele havia bebido. 
Os dois foram embora, cada um para sua casa. 



      No dia seguinte Wahnsin ainda dormia, quando de repente ouve um barulho de 
batidas na sua porta de madeira, ele logo se levanta e pega seu casaco por causa do 
tempo frio, ao abrir a porta com curiosidade e medo, por conta do dia anterior, se depara 
com o seu amigo, que irrompe pela porta logo que Wahnsin a abre, a expressão do rapaz 
parecia ser de assustado, aterrorizado, ele também estava com as duas mãos na cabeça, 
sinal de preocupação, senta em uma cadeira e ali fica, pensativo, olhando para o chão. 
Wahnsin, ao ver o amigo nessa situação, pergunta: 
  – O que te provocou esta expressão? 
  – Eu lembro de tudo, tudo o que aconteceu ontem – falou o amigo olhando assustado 
para o rosto de Wahnsin. 
  – Ora, é impossível que você se lembre, pois bebeste muito ontem – falou Wahnsin com 
certa dúvida. 
  – Pois lembro, lembro dos dois fantasmas que vi. 
  – Descreva-os então para mim. 
      Logo após Wahnsin fazer este pedido, seu amigo ficou pensando enquanto o ferreiro 
fazia um chá para ele. O amigo de Wahnsin lhe contou que o que havia avistado era 
apenas dois fantasmas sem face, nada mais. Nesse momento o habilidoso ferreiro 
derruba um pouco de água no fogo, e assim se vê entre as chamas uma imagem 
aterrorizante de dois bobos da corte com um sorriso perturbador estampado em suas 
faces, e quase que Wahnsin cai entre as chamas por estar hipnotizado por essas, mas, a 
tempo de se salvar, ele agarra em uma haste de ferro que ali havia.  
      Os dois amigos decidem que no dia seguinte irão voltar para a estrada fantasma e 
averiguar o que lá ocorria. O dia já findara quando Wahnsin terminou de guardar seus 
equipamentos de ferreiro e foi para dentro de sua casa, onde sentou-se em uma cadeira e 
ali permaneceu pensativo por um tempo, até que as luzes das velas que mantinham a 
casa do ferreiro iluminada apagaram-se deixando-o em completa escuridão. O medo logo 
tomou conta do coração de Wahnsin  que pegou uma espada que havia na parede, e ali 
ficou. Ele começou a ouvir, bem baixinho, gargalhadas e passos, logo ele foi recuando 
para um canto, até que os barulhos ficaram fortes e mais fortes, e mais fortes, só que 
ainda distantes, ele viu ainda uma silhueta, na escuridão da noite, que não deixava 
dúvidas de que era um bobo da corte. As risadas continuavam, até que os passos 
começaram a ir em direção a ele, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, e as 
risadas viraram ruídos perturbadores, um som horripilante e distorcido, que iam em sua 
direção em passos cada vez mais rápido, até que sem fazer o percurso todo, o ruído 
passa a ser bem alto no seu ouvido direito, como se o bobo já estivesse, e estava, ao 
lado dele, mas bem na hora ele conseguiu fazer uma faísca com a espada em um 
lampião e acendê-lo. 
     Bem nessa hora ele virou para o lado direito e ficou aliviado, pois ali não havia nada, 
quando ele se virou para ir se deitar, ele viu o bobo, com os olhos vazios e com uma 
aparência muito mais horripilante que ele aparentava no fogo no fogo. Assustado, ele vai 
para atrás, mas ao piscar a figura some, misteriosamente. Embora assustado, Wahnsin 
conseguiu dormir. 
     No dia seguinte ele levantou se arrumou e saiu ao encontro de seu amigo na praça, 
chegando lá ele conversou com ele que revelou não ter sofrido com nenhuma aparição 
sobrenatural por parte de bobos da corte, mas mesmo assim ele ficou realmente surpreso 
com o que o ferreiro lhe contou. Então eles foram até a estrada onde acontecera todo o 
fato, mas chegando lá eles não viram, ouviram, ou sentiram nada, então aproveitando que 
já estavam lá resolveram ir até a taverna a qual sempre iam.  
      Quando eles voltaram pelo mesmo caminho, novamente o amigo de Wahnsin viu dois 
fantasmas, mas agora eram nitidamente bobos da corte, dois horripilantes bobos que 
estavam lá no caminho. Assustados, os dois saíram correndo, embora o amigo do ferreiro 



não conseguisse correr muito por causa da bebida, mas correram o máximo que 
puderam. 
      Eles resolveram chamar alguns monges de um mosteiro próximo para ver o que 
aconteceu ali e abençoar o local. Chegando lá, os monges não avistaram ou sentiram 
algo diferente, Wahnsin viu duas lápides perto de algumas árvores próximas, mas os 
monges só viam duas pedras grandes ali. Logo o chamaram de louco e foram embora, 
mas quando subiram em seus cavalos e tentaram seguir em frente, os cavalos se 
recusaram a passar pela estrada, como se alguma força não deixasse. Wahnsin fechou 
os olhos mas quando abriu ele estava sozinho ali, então ele olhou as duas lápides e viu 
que ali em uma delas, que estava aberta, estava escrito o seu nome, na outra, já fechada, 
a do seu amigo, e assim que ele olhou, ouviu um sussurro de chamado atrás dele, ele se 
virou para ver o que era, mas não viu nada. Quando ele virou novamente havia apenas 
um túmulo, aberto e com seu nome, por algum motivo, ele sentiu suas pernas se 
moverem sozinhas em direção ao buraco, quanto mais ele chegava perto, mais sons 
aterrorizantes, gritos, entre outros barulhos ele ouvia, até que em fim ele caiu no buraco, 
que em seguida foi tampado. 
      Lá se ia o ferreiro mais habilidoso da Inglaterra, também conhecido como Wahnsin, o 
louco, e seu amigo, que jamais existiu.    



A  Ave negra 

O inferno está vazio, todos os demônios estão aqui- William Shakespeare. 

  Olá!, sim você me conhece, você já deve ter me presenciado ao longo 
da sua vida. De qualquer forma eu o conhecerei, não há como fugir 
deste ciclo, os antigos me chamavam de Thanatos... Indo direto ao 
ponto, saiba de antemão que não é a minha história que vim te contar 
essa noite, hoje você conhecerá a história daquele de múltiplas 
facetas, que não conseguiria nem mesmo conhecer a si mesmo. 
   Nossa história começa com um menino, Raven Scarab, que tinha 
prazer em presenciar a dor alheia. Este menino, certo dia torturou um 
cachorro da sua rua, arrancando-lhe o olho direito. A mãe deste 
menino, furiosa, o fere com chutes, socos e pontapés. O pai da 
criança, em estado ébrio, o marca com ferro ardente, e esse selo 
doloroso nunca sairá de sua pele. 
     Esse menino, agora um homem, viaja até Paris buscando por 
riquezas quando estava caminhando pelas ruas quando por um discuido 
tropeçou e caiu, derrubando no chão grande parte do seu dinheiro 
naquele momento, deitado sobe o piso e zonzo pela queda, avista 
um raio de sol alaranjado, são longos cabelos ruivos e um par de olhos 
negros como a noite. A jovem abaixa-se, recolhe a quantia e a entrega 
ao herói; que pergunta a ela o seu nome, e ela em limpo som 
diz: "Adeline". 
   Após isso Raven seguiu a jovem em tom silencioso, viu-a comprar 
quilos de pão entregar a um orfanato. O herói descobriu naquele dia 
que poderia se aproveitar da ingenuidade da pobre menina. 
  Então no dia seguinte, o protagonista avista a bela dama, 
apresenta-se a ela como um cavalheiro, oferece-lhe inúmeras coisas e 
decide acompanhá-la em suas idas em caridade ao orfanato. Em meio a 
uma leve chuva, observa um pássaro preto ferido, e em sigilo o esmaga 
com apenas um pisão. Durante duas semanas a cena se repete, sua ida ao 
orfanato e a companhia da jovem Adeline; o tempo passou, e foram 
eles a fazer juras de amor. 
    No ápice de sua ingenuidade, queria Adeline apresentar Raven a 
seu pai, e assim foi feito já que nosso herói não há de fazer recusa. 
Ao chegar na casa, nosso protagonista é bem recebido, por um senhor de 
aparência anafada, olhos como o mar, e cabelos de mesma cor que os de 
sua filha, é ele Louis. Esse senhor então recebe Raven, porém não se 
aproxima do rapaz; já que possui medo de seu estado de saúde infectar 
a outro. 
– O que tens amigo, vejo que estás em más condições, sofre adoentado? – diz Raven. 
– Infelizmente sim, um estado de varíola me condena ao precário – torna Louis. Após isso 
os dois conversaram a sós e então Raven faz sua proposta a Louis, ele oferecera a cura 
da varíola e pergunta o que o velho lhe enviaria em troca. 
– Se falais a verdade, eu lhe daria a maioria de minha fortuna em troca 
de minha saúde outra vez – e assim disse Louis. Mas estas palavras 
borbulhariam na mente do herói, era como um vulcão prestes a entrar em 
erupção. 
   Certo dia, ao meio-dia, Scarab retorna àquela casa com uma 



bebida, a qual ele dizia ser a cura da varíola. E então o sacrifício 
final teve de ser feito, Raven apenas aceitaria em troca a mão de 
Adeline em casamento; assim seria feito e assim foi escrito no tempo. 
Era então a tão esperada primavera, um casamento em meio ao equinócio, 
e deslumbrante foi; até mesmo saudado pelos arcanjos. 
    Mas toda essa felicidade não há de durar muito tempo, em nenhum 
momento se constou que Raven disse a verdade, então após adoecer 
dolorosamente chegou o momento de minha visita ao velho Louis. Estava 
ele completamente acabado, em estado deplorável, eu não poderia mais o 
deixar ali, então sim. Seria necessário o beijo da morte. 
   A notícia se espalhou rápido, assim como fumaça. E logo a linda 
filha de Louis também adoecera. Pois ela então ouvira de uma antiga 
criada de seu pai a pior notícia que poderia receber, saberia quem foi o 
culpado, quem é o responsável; e pesou em seu leve coração partido o 
nome de seu marido, como o espúrio, a alma pútrida que enganara seu 
pai e lhe dera na verdade veneno em um frasco. 
   Então ocorreu o último encontro dela com seu esposo, combinou-se 
naquela noite, de encontrá-lo na ponte Oeste de Paris à meia-noite. E 
assim foi, ela de punhal em mãos foi ver seu marido agora como uma 
última vez; enquanto se beijaram os dois, debaixo daquela chuva fria, 
eu vira ela apunhalar seu marido uma vez, e ele rapidamente com seu 
corpo trêmulo retirou dela o punhal, em seus cabelos pôs uma pena 
preta e então a apunhalou em seu coração. Vi então naquele momento seu 
corpo a cair da ponte, sua alma com um som surdito a sair de seu corpo 
e se esvair a vida aquele raio de sol alaranjado o qual nunca mais 
existiria, ou será comparável a outro. 
    Raven também não sobreviveu por muito tempo. Sua mente já estava 
maculada de arrependimentos e de dor e então chegou a hora de nos 
encontrarmos, mas ele não resistiu de maneira alguma, apenas me 
aceitou e cumprimentou-me como seu melhor amigo. Ele mesmo se afogou 
atirando-se naquela ponte sem lutar por sua vida, em meio a incessante 
chuva eterna de Paris, e no céu se podem ver duas aves negras, voando 
em um par contínuo. 



O diário de dois apaixonados 

20/03/2016 
MANUELA 
Bom, eu sou a Manuela e estou no início do sétimo ano, terceira semana, sempre gostei 
muito de ficar com meus amigos e eu tenho uma certa facilidade de fazer amizades, tenho 
pavor de nota vermelha, nunca tirei uma, sou uma menina que adora tecnologia, sempre 
estou por dentro quando o assunto é tecnologia. 
MIGUEL 
E aí, galera, eu sou o Miguel e acabei de começar o sétimo ano, estamos, sei lá, na 
terceira semana, por aí, eu sempre gostei de conversar e os professores odeiam isso em 
mim, tanto que alguns anos fizeram uma ata por causa disso. Meu boletim é um carnaval, 
vermelho, azul, preto, é toda cor que tiver disponível. 
23/03/2016 
MANUELA 
Hoje eu comecei a gostar de um menino da minha sala, o nome dele é Miguel, ele é loiro 
e muito lindinho, desde o começo ano o pessoal da minha sala me apoia com ele, mas só 
agora eu reparei nele e comecei a gostar dele, o irmão dele, o Davi, que também está em 
minha sala, vive falando pra mim que o ******* gosta de mim, mas não sei se é verdade. 
Hoje, à tarde eu falei com minha amiga, Alicia, pelo WhatsApp, e disse que gosto dele, 
mais por quê? Ela começou a me mandar um monte de áudios dizendo: “Ai que fofos”, 
“Casal 2016”, “Eu vou juntar os dois”... Fiquei com medo que ela contasse para ele, mas 
acho que ela não faria uma coisa dessas comigo! 
MIGUEL 
Nossa, o dia de hoje vai ficar pra história, hoje mesmo a menina que eu gosto ficou 
olhando pra mim agora eu não sei, será que ela gosta de mim? 
Quando eu vi que estava me olhando meu coração ficou acelerado, foi parar a mil. Ela é 
tão linda, mas tão linda, que eu me derreto todo, ela é morena e seus olhos castanhos 
são de apaixonar, parece que tem um brilho assim sabe. O panaca do meu irmão, Davi, 
fica falando pra Manuela que eu gosto dela, é verdade mas eu tenho medo que ela não 
goste de mim e me dê um fora pesado, mas acho que ela não acredita. 
Todos meus amigos já sabem que eu gosto dela, o Samuel, o Enzo, o Marcos, eles me 
olham perto dela e já falam huuuummmmm, eu acho que nunca me apaixonei por uma 
garota como me apaixonei pela Manuela, já estou até paranoico, fico pensando nela o 
tempo todo, fico imaginando a gente se casando, estranho né. 
25/03/2016 
MANUELA 
Bom, hoje nosso professor de história pediu pra fazermos um trabalho em dupla, ele nos 
deixou escolher com quem a gente queria ir, e é claro que eu fui com a Alicia, mas aí 
estava a sala toda bagunçando e o professor mudou as duplas, o Miguel foi com um 
menino chamado Samuel, que é o melhor amigo dele, quando o professor notou ele 
deixou a Alicia com o Samuel e me deixou sabe com quem? Exato, com o Miguel. Isso 
seria sorte ou azar? Eu fiquei muito nervosa mas ele parecia bem calmo. A Alicia me 
olhava a cada 5 minutos e gritava APOIO, e eu a cada 5 minutos morria de vergonha. 
Quanto mais eu olhava para o Miguel, que estava arrumando sua mesa ao lado da minha 
eu me apaixonava mais e mais. 
MIGUEL 
Que dia maravilhoso foi esse, meu professor de história separou duplas hoje e me deixou 
com a Manuela, eu realmente não acredito, eu quase gritei de alegria, mas tentei parecer 
calmo perto dela e acho que ela acreditou, ela parecia estar muito nervosa, ela estava 
tremendo com a caneta na mão, eu não sei se é porque ela gosta de mim ou porque ela 
não gosta de sentar com meninos. No recreio eu sentei em um banco e ela não parava de 



passar na minha frente com as amigas dela, eu acho que ela gosta de mim, tomara que 
eu esteja certo. 
01/04/2016 
MANUELA 
Hoje um amigo do Miguel, estava falando comigo na hora do recreio, e o Miguel ficou 
olhando pra gente com cara de ciúmes, será, ai eu confesso eu sei que o Miguel gosta de 
mim, e eu acho que ele também sabe que eu gosto dele, porque ontem à noite eu recebi 
um monte de mensagens do grupo que criamos da sala, quando eu abri as conversas, 
uma das minhas amigas, a Ashley, escreveu assim: 
 “Miguel quando que você vai pedir a Manuela em namoro?” 
Ele falou: “o que você tem a ver com isso?”. 
Os dois começaram a discutir e do nada, eles pararam, hoje de manhã no colégio 
perguntei pra Ashley o que tinha acontecido, e ela me disse que conversaram no privado, 
pedi pra ela me mostrar mas ela disse que não podia e que ele falou que gostava muito 
de mim, agora eu fico pensando será que é verdade ou ela só disse aquilo pra não me 
deixar triste. Depois do recreio ela e ele sentaram mais próximos e eles conversaram a 
aula de geografia toda, a professora deve ter chamado à atenção deles umas três vezes. 
No final da aula a professora deixou que a gente conversasse, e quando eu fui chamar a 
Ashley pra conversarmos os dois pararam de falar, e ela me disse que não podia porque 
estava em um assunto sério com o Miguel, quando eu saí de perto eu ouvi o Miguel dizer: 
“Então voltando ao assunto, a Manuela...”. Quando eu ouvi isso cheguei perto deles sem 
que eles soubessem, dei um pulo colocando-me na frente deles e falei: 
“Eu ouvi meu nome, o que estão falando de mim?”. 
Os dois pararam com cara de assustados e falaram que só falaram o meu nome por eu 
ter os atrapalhado anteriormente, mas eu não creio que seja apenas isso. 
MIGUEL 
Hoje eu tomei a iniciativa e falei com a amiga da Manuela, a Ashley, ela me disse que a 
Manuela gostava de mim e me disse pra chamá-la no privado do WhatsApp, disse que 
faria isso amanhã porque eu estava muito nervoso com isso, mas as dúvidas acabaram: a 
Manuela realmente gosta de mim. Estou até mais feliz agora. Mas eu não entendi o 
porquê da Manuela ter ficado me encarando o tempo todo, mais isso não tirou a minha 
felicidade. 
02/04/2016 
MANUELA 
Ai Meu Deus hoje o Miguel veio falar comigo pessoalmente e disse na frente de todo 
mundo que gostava de mim, quase explodi de alegria, depois eu falei: “Eu também gosto 
de você!”. Depois disso tivemos aula de história e sentamos em dupla de novo, nisso ele 
pegou na minha mão e segurou firme, só soltou quando o professor pediu pra 
organizarmos as carteiras. No recreio trocamos olhares e quase sentamos lado a lado, só 
não sentamos porque a Julia, minha amiga, sentou no meio. Na saída ele beijou minha 
bochecha disse tchau e saiu. Quando eu cheguei em casa peguei meu celular, procurei 
uma foto dele e coloquei como papel de parede no fundo das conversas do WhatsApp, 
depois disso eu ia mandar um oi para ele vi que ele estava online, eu mandei esse tal oi, 
ele me respondeu com outro oi e disse: “Quer saber de uma coisa?”. 
E eu perguntei: “O que?”. 
Ele respondeu: “Eu não gosto mais de você!”. 
Eu perguntei por que e ele disse: “eu não gosto de você... Eu amo você!”. 
Quase chorei de tanta alegria e falei: ”Acho que também te amo” 
Ele mandou corações e depois eu mandei corações, e terminamos com “EU TE AMO”. 
MIGUEL 
Eu não acredito que fiz isso eu ainda não estou acreditando que fiz isso, hoje no colégio 
eu falei para a Manuela que eu gostava dela e ela também disse que gostava de mim e 



sorriu, na aula de história que era em dupla sentamos juntos e eu fiquei segurando a mão 
dela até a aula acabar, e na hora de sairmos do colégio eu beijei a bochecha dela, quando 
cheguei em casa peguei meu celular, abri a foto dela e salvei; quando vi tinha colocado 
como papel de parede de tudo que tinha no celular, de repente recebi uma mensagem e a 
mensagem era dela; ela me mandou um oi e eu respondi com outro oi. Só que depois 
disso eu pensei em falar uma coisa que meu pai disse que falou pra minha mãe antes 
deles namorarem – Eu não gosto de você, eu amo você – eu mandei isso pra ela e ela 
falou que também me amava, mandei um monte de corações e ela fez igual. Pensei em 
pedi-la em namoro mais acho que era muito cedo pra fazer isso. 
  
  
  
  
03/04/2016 
MANUELA 
Quando eu estava indo para o colégio um carro parou ao meu lado e quando eu vi era o 
Miguel, o irmão dele e o pai dele. O pai do Miguel perguntou se eu queria carona, falei 
que não precisava, mas eu insistiu e disse que era perigoso, uma menina andar sozinha 
por aí, daí eu aceitei, fui no banco de traz onde estava o Miguel a gente ficou muito 
próximo porque havia três mochilas ao lado do Miguel, a dele a do irmão dele e outra que 
acredito ser do pai dele. O pai do Miguel e do Davi passou por um buraco que fez com 
que o Miguel caísse em cima de mim acho que ele se sentiu constrangido, e logo pediu 
desculpas. Quando chegamos e entramos no colégio nos separamos, eu fui falar com 
minhas amigas e ele com os amigos dele. Um pouco antes de bater o sinal ele me 
abraçou pediu para eu sentar e fez à pergunta que eu sempre quis ouvir dele “QUER 
NAMORAR COMIGO?”. Bom antes de responder eu perguntei se aquilo era sério mesmo 
e ele disse que era mais sério do que tudo, eu respirei, esperei e respondi que sim. Ele 
me abraçou e os amigos dele que observaram tudo gritaram FINALMENTE, então bateu o 
sinal para entrarmos na sala; houve apenas troca de olhares. Mas na hora do recreio eu 
estava sentada em um dos bancos e ele sentou ao meu lado, pegou minhas mãos, se 
aproximou e nós nos beijamos, foi o meu primeiro beijo; amei. É que eu gosto tanto dele, 
e depois disso ficamos andando de mãos dadas pela escola e conversamos muito. 
Quando o recreio acabou e entramos na sala, ele se sentou próximo de mim, esperamos 
o professor, mas a pedagoga disse que ele não tinha vindo, eu e o Miguel nos olhamos 
rimos e nos beijamos novamente a sala toda ficou em silêncio, depois todos ficaram em 
volta de nós dizendo “EU SHIPPO”, depois disso nós saímos para quadra, eu fiquei 
jogando vôlei e ele futebol, depois saí do vôlei fui para quadra de futebol e fiquei torcendo 
por ele. Na saída nós nos beijamos novamente ele me levou até em casa e foi para sua, 
quando entrei recebi um monte de mensagens de gente perguntando se estávamos 
realmente namorando, depois mandei um eu te amo pra ele, ele me retribuiu e fui 
almoçar. À noite ele me mandou uma mensagem que dizia boa noite, meu amor, eu 
respondi durma com os anjos, meu único, e ele disse você também é minha única. 
  
  
MIGUEL 
Hoje foi um dia de fortes emoções que eu irei separar em tópicos: 
- Meu pai deu carona para a Manuela; 
- Eu a pedi em namoro; 
- ELA ACEITOU; 
- Nós nos BEIJAMOS TRÊS VEZES; 
- Levei ela até a casa dela; 
- Conversamos com muito amor pelo WhatsApp. 



MELHOR DIA DA MINHA VIDA. 
04/04/2016 
MANUELA 
Bom, hoje eu mal cheguei ao colégio e o Miguel me beijou né, no colégio não houve fortes 
emoções, mas quando eu cheguei em casa e fui ajudar minha mãe a fazer o almoço, 
alguém bateu palma no portão, minha mãe foi atender e quando eu fui ver quem era, levei 
um susto, pois quem estava batendo palma no portão da minha casa era o Miguel, fui ver 
o que ele queria e ele me cumprimentou com um oi e continuou a falar com minha mãe 
quando ouvi dizer: eu vim aqui na sua casa pedir a mão de sua filha em namoro, quando 
eu ouvi isso o abracei e lhe dei um beijo de boca na frente da minha mãe e ela respondeu 
que sim neste exato momento meu pai chegou e perguntou o que estava acontecendo o 
Miguel respondeu e após a explicação meu pai também respondeu que sim, mas ele 
disse que devíamos fazer um jantar, meus pais com os pais do Miguel, os pais dele 
aceitaram, e no jantar nossos pais pediram para nos beijarmos e foi o que aconteceu, 
celebramos e eu não podia ficar mais feliz, estar com a pessoa que eu mais amo e 
sabendo que ele é meu namorado e que é o melhor namorado do mundo. 
MIGUEL 
Hoje eu não quis causar muito alvoroço com a Manuela porque hoje mesmo eu sabia o 
que ia fazer, depois da escola falei para os meus pais que eu estava namorando a 
Manuela e eles disseram para eu ir falar com os pais dela, e não deu outra, eu fui lá e 
pedi, eles aceitaram o nosso namoro e pediram para que eu falasse para meus pais irem 
a um jantar, para que eles se conhecessem, nesse jantar eles pediram para a Manuela e 
pra mim nos beijarmos e foi o que ocorreu, nós celebramos e amanhã eu irei busca-la em 
sua casa para irmos juntos para o colégio. E eu sei bem que eu tenho a melhor namorada 
do mundo inteiro, ou melhor, de toda galáxia. 
05/04/2016 
MANUELA 
Hoje o Miguel veio me buscar em minha casa para irmos ao colégio juntos, fomos tão 
cedo que o colégio nem tinha sido aberto, a maior parte de nossos amigos estava lá e 
como ainda faltava bastante tempo para o colégio abrir brincamos de verdade ou desafio, 
e é óbvio que me desafiaram a beijar o Miguel e eu fiz é claro; eles ainda por cima 
gravaram nosso beijo. Dentro do colégio estava todo mundo achando fofo o que o Miguel 
fez e cada vez que falavam isso eu repetia que ele é o melhor namorado do mundo. 
MIGUEL 
Bom, como eu já tinha dito hoje eu fui buscar a Manuela na casa dela, quando chegamos 
ao colégio e ele nem estava aberto mas havia uns amigos nossos lá e decidimos brincar 
de verdade ou desafio, e desafiaram a Manuela a me beijar, ela cumpriu e ainda recebi 
um beijo bônus, e quando entramos falaram que a gente é o casal mais fofo do mundo 
que é verdade, e eu achei muito engraçado porque eu fui cumprimentar uma amiga minha 
e a Manuela ficou com ciúmes, aí eu disse que nunca vou trocá-la nem que me matem; 
ela sorriu e me beijou. 
MANUELA 
Eu tenho o melhor namorado do mundo... Da galáxia... Miguel. 
MIGUEL 
Eu tenho a melhor namorada do mundo... Da galáxia... Manuela. 

Fim 



 Klaus 

Em uma mansão vivia um casal e um menininho chamado klaus, o casal era muito feliz, 
pois como a mulher não segurava os bebês na barriga, Klaus foi o único filho que ela 
conseguiu  ter, porém o menino começou a apresentar comportamentos estranhos ao 
atingir uma certa idade, como passear no jardim apenas à noite, fazia pequenas fogueiras 
para sacrificar animais e fugia da escola. Mas tudo mudou na família, quando seus pais 
decidiram levá-lo ao curandeiro pelo fato dele começar a furtar corpos de mulheres no 
cemitério para comer os órgãos e a carne delas. Porém quando klaus descobriu que eles 
iriam levá-lo ao curandeiro, ele decide matá-los para que eles parassem de incomodá-lo. 
Então Klaus os envenena no meio da noite, porque como todos estavam dormindo, 
ninguém iria descobrir que ele era culpado pela morte do casal. 
Com seus pais mortos, Klaus toma posse da mansão,  e decide, para ter mais 
privacidade, mandar todos os funcionários embora, deixando apenas um, para fazer a 
tarefas da casa e satisfazer suas vontades. 
Klaus era muito bonito e jovem, então ele usa seu charme para encantar as mulheres, e 
as convencê-las a casar com ele. O rapaz se casa com a primeira mulher, e na sua noite 
de núpcias ele a mata, primeiro ele retira seus órgãos, foi até a cozinha e os guarda em 
um freezer e depois ele segura o corpo e vai até o jardim para enterrá-lo. Na noite 
seguinte ele anda até  o freezer, pega alguns órgãos e os come ainda cru, o resto ele leva 
até  o meio da da floresta escura, acende uma pequena fogueira, joga as ervas no fogo, 
falou algumas frases em latim para invocar alguns demônios, e em seguida jogou no fogo, 
para alimentar e agradecer essas criaturas sobrenaturais. 
Na semana seguinte ele se casa com a segunda mulher, e fez exatamente as mesmas 
coisas que ele havia feito com a primeira esposa. E por cinco anos ele ficou realizando 
esses rituais, em segredo, que ficavam cada vez mais violentos e o deixavam cada vez 
mais sombrio e mais tenebroso. 
O faxineiro da casa começou a desconfiar de Klaus, quando levantou no meio da noite 
para checar um barulho que vinha da cozinha, pegou a bengala para agredir o suposto 
ladrão,  mas era apenas Klaus que estava comendo uns pedaços  de carne podre do 
freezer. O faxineiro percebe que essa carne poderia ser de uma das esposas de Klaus, 
que por sinal morriam misteriosamente após alguns dias depois do casamento. Assim, o 
empregado chega a conclusão de que Klaus estava possuído e precisava fazer alguma 
coisa para ajudá-lo. 
Na noite seguinte o faxineiro faz uma oração,  pega seu terço, sua bíblia  e água  benta, e 
vai até  o quarto de Klaus, enquanto dorme, e começa  a exorcizá-lo, porém  Klaus acorda 
e decide, sem pensar duas vezes, em matar o velhinho. Klaus leva ele até a floresta, no 
local de sempre, e começa  a acender a fogueira, lá  ele fura os olhos do serviçal, mata 
ele de uma forma muito cruel jogando o corpo no fogo com o faxineiro ainda vivo. 
Depois de algumas noites Klaus volta de um de seus passeios noturnos e vai para sua 
cama, ele deita, e depois fecha os olhos, mas de repente ele ouve barulhos de gritos, que 
eram semelhantes aos gritos das mulheres que ele havia assassinado, ele corre para o 
banheiro, pega uma lâmina e corta suas orelhas. Sem se preocupar com a dor, Klaus 
volta para a cama, mas de repente ele tem visões das mulheres com quem ele havia se 
casado, ele volta ao banheiro e lá ele retira seus olhos. 
A partir dali Klaus vem vivendo sua vida em um breu, não enxerga e não escuta nada, 
porém os gritos ainda estão rodeando sua cabeça, e no preto que ele passa a enxergar, 
ele vê apenas as mulheres, que aparecem para atormentá-lo toda noite. 



Destruidor de laços 

Não sou alienado, muito menos  psicopata, ficaria surpreso caso eu não a 
estivesse sepultado jovialmente, talvez ela não quisesse falecer tão cedo nem sequer o 
próprio filho, apesar de odiar crianças caridosas e meigas, pobre filho era tão astuto, 
coitado, foi tudo muito rápido, aquela maldita semana na qual até hoje procuramos saber 
o que aconteceu, como ocorreu e por que aconteceu! 

Talvez aquela maldita mulher devesse ter cuidado melhor de seu filho, cuidado 
como uma mãe cuida de um filho, não se esperava outra coisa; ela sempre calma, alegre, 
nem imaginávamos o passado condenado que ela tinha, até o dia que seu filho precisou 
de cuidados especiais, o garoto sempre atencioso e caridoso teria uma vez comentado 
que queria doar seus órgãos, já havia até mesmo decorado quais seriam, mas não 
daquela maneira brutal, estas pessoas capazes de tal brutalidade estiveram em apenas 
uma semana a olhar o pobre Mark, que sempre estava na rua a brincar, eu como um bom 
vizinho da Greta e do garoto sempre estava na rua a olhar este menino de coração 
enorme que sempre quis doar seus órgãos; desde pequenino ele já falava que ajudaria 
outras pessoas, porém ajudaria por vontade própria, estes caras rondavam sempre por lá, 
eram da vizinhança, até o fatídico dia que o Mark desapareceu; não estava à tarde 
brincando na rua, a casa toda fechada, a Greta então estava desesperada atrás de seu 
filho, mas não o encontrou em casa, procurou em todos os amigos, até mesmo inimigos; 
ofereci até meu carro para acharmos mais rapidamente o garoto, mas parece que tinha 
sumido; 24 horas depois ligou para a polícia e foi dado como desaparecido no mesmo dia 
chegou um corpo no hospital alegando ser de um rapazinho que estava em 
críticas situações; a mãe sem acreditar no próprio telefonema foi até o hospital, eu 
novamente cedi meu carro e meu tempo para irmos; era realmente o Mark, sem alguns 
órgãos, os mesmos órgãos que ele sempre havia de falar que um dia doaria, falaram à 
mãe que teria sido por facas e até mesmo arrancado com o uso de utensílios pontiagudos 
mas também com força dos punhos, a mãe sem acreditar naquela cena tão horrível ficou 
em prantos; no dia seguinte eu fiz questão de levar comida a ela, estava com seu filho lá 
sem nem ao menos acreditar, neste mesmo dia lá pelas 03:00 (três) do alvorecer foi 
constatado o óbito do menino, não só pelos órgãos arrancados mas pela doença que 
haveria atacado juntamente; ele não resistiria, mesmo que os médicos alegaram, a pobre 
Greta não sabia para onde iria, dei meus abraços carinhosos e acolhedores, neste 
momento terrível que ela passaria e enfrentaria, ela retornou a seu passado começando 
com bebidas e depois drogas alucinógenas, no dia que seu filho estava sendo enterrado 
ela não tinha forças muito menos espírito para tal momento. 

Eu insisti para que voltássemos, mas as bebidas não a deixavam muito menos 
as drogas que teria ingerido, até que depois de muito tempo de conversa com ela 
voltamos para a casa, deixei-a no portão mas ela caiu de tão embriagada, peguei a 
chaves no bolso direito que era próximo ao seu zíper, entrei com ela, dei um banho 
gelado na moça, ela alucinada caiu direto na cama falando muitas besteiras e então eu 
não resisti, ao vê-la vunerável acabei dormindo ali mesmo no sofá caso ela precisasse de 
algo, pela manhã ela acordou e quase me bateu, ainda com olhos inchados de tanto 
choro, aquela maldita criança fez tudo isso. 
Eu pedi para que pudesse ir embora mas ela não deixou, eu fiquei seduzido ela me 
seduziu com aqueles olhos, após muitos beijos acabamos nos deitando na cama, mas 
teria que matá-la afinal seu filho seria para facilitar o meu trabalho, pobre Greta tão linda, 
quando estava a dormir arranquei-lhe primeiramente os dois olhos com um estilete velho 
que tinha por lá, mas somente para recordação e depois a matei com facadas em direção 
ao seu coração para que não sentisse saudade de seu filho já que sempre estaria no seu 
coração; eu até iria enterrá-la mas seria melhor assassinar, de toda má ideia rapidamente, 
seu corpo fui ao enterro para ninguém desconfiar que estava envolvido, mas saindo daqui 
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olharei sempre para naqueles olhos maravilhosos, olhos que estavam perto da minha 
cama todos os dias até que a justiça ou a morte me leve. 



O Velho Demoníaco 

   Era um belo dia, três amigos brincavam na rua, Lucas, Jake e Roberto. Brincavam em 
frente a casa de um vizinho, que era conhecido como Sr. José Ricardo, que não gostava 
de crianças e nem de adolescentes, e muito menos desses três jovens, até porque estes 
só atormentavam o velho. 
   Certo dia, Lucas estava andando de bicicleta em cima do jardim de seu José quando de 
repente perdeu o controle, e esbarrou em três pequenas estátuas que situavam-se em 
cima da grama do jardim. O idoso ao escutar o barulho, pegou imediatamente uma 
enorme barra de ferro e foi ver o que estava acontecendo. Quando chegou lá não tinha 
visto nada, apenas havia se deparado com suas estátuas destruídas sobre o chão. Ficou 
louco e com um ódio supremo, estava desesperado para descobrir quem havia feito 
aquilo. Começou a fechar suas mãos como se estivesse fazendo força, Lucas saiu 
correndo rapidamente sem deixar que o velho o visse, mas tinha um pequeno problema, o 
menino havia deixado a bicicleta jogada no local do acidente. 
   Ao mesmo tempo em que o jovem lembrava que havia deixado a bike no local, José 
Ricardo reparava no detalhe da bicicleta deixada entre as estátuas quebradas e passou a 
perceber que o objeto lhe parecia conhecido, até chegar a conclusão de que a bicicleta 
era de Lucas. 
   No dia seguinte, Lucas estava a caminho do colégio junto com Jake e Roberto, contou 
para os amigos sobre o que havia ocorrido no dia anterior, os amigos ficaram chocados, 
mas também começaram a tirar sarro do velho. Na volta para casa, os jovens estavam 
juntos, quando olharam para a casa do vizinho José, avistaram na janela uma sombra 
preta fazendo um sinal da cruz, se assustaram e saíram correndo para a casa de Lucas, 
que era a mais próxima. Na casa do menino, os três jovens conversavam sobre a 
situação, não conseguiam tirar a imagem da sombra preta de suas cabeças, até que 
Roberto teve uma ideia. O menino havia proposto que todos eles deveriam ir espionar a 
casa do velho durante a madrugada, para terem certeza do que estava acontecendo. 
Todos concordaram com a opção e foram se preparar para a grande "aventura". 
   A  madrugada chegou, uma escuridão suprema sobre a cidade, uma forte chuva coberta 
por diversos raios e trovões. Os adolescentes estavam preparados para agirem. Saíram 
da casa de Lucas e foram direto para a casa de José Ricardo...Chegando lá, checaram 
todas as portas, estavam trancadas, mas as janelas estavam sem os cadeados. Abriram a 
janela que ficava do lado da porta frontal e pularam sem fazer qualquer barulho, até que 
Roberto foi pular, este era o mais "cheinho", e sem querer derrubou uma latinha de 
refrigerante que estava em sua mochila. Todos ficaram apavorados, até ouvirem um 
barulho de alguma porta do segundo andar se abrindo, gelaram a alma. Foram se 
esconder embaixo de um sofá, que ficava na sala. Passos descendo as escadas 
lentamente, uma respiração ofegante e também o barulho de uma barra de ferro sendo 
retirada de algum lugar. Lucas foi tentar olhar algo, quando de repente velho viu algo se 
mexendo embaixo do sofá e foi correndo em direção ao móvel até que então viu os três 
meninos, virou num demônio, sua cara de ódio era pior do que qualquer coisa. 
  Os meninos saíram correndo pela casa, mas o principal alvo era Lucas, que havia 
destruído suas estátuas de jardim. Então foi imediatamente na direção de Lucas, pegou a 
barra de ferro e queria matar o jovem. Lucas estava sendo rápido quando do nada 
tropeça em um fio e cai de boca no chão. Nesse momento o velho rabugento pegou a 
barra de ferro levantou-a e tentou rapidamente atacar Lucas, quando de repente Jake e 
Roberto vieram por trás do idoso com uma corda, amarraram-na no pescoço de seu José, 
apertando-a o máximo possível, até que então, quando perceberam, ele estava morto. 
Faleceu com os olhos arregalados e a boca aberta, sua cara era assustadora, sangue 
escorrendo pela boca, seu pescoço totalmente roxeado. Os meninos não estavam 



acreditando que eles mesmos haviam cometido um homicídio, pegaram suas coisas e 
saíram rapidamente, como se nada tivesse acontecido. 
  No dia seguinte, polícias rodeavam a casa do vizinho, os três indo para a escola viram o 
corpo sendo retirado da casa, mas mesmo assim não se manifestaram e seguiram em 
frente, como se não tivessem feito nada. No colégio conversavam sobre o crime que 
haviam cometido, Roberto, que era o mais medroso, chorava de medo de ser preso, já 
Jake e Lucas estavam mais maduros, mas também muito preocupados. 
  Voltando para casa, os três juntos novamente, olharam para a casa do vizinho e não 
viram nada, pois a casa estava sem nada lá dentro, olharam para frente e foram todos 
dormir na casa de Lucas. Mas, nesta mesma noite, algo inesperado aconteceu. Os 
meninos estavam dormindo tranquilamente, quando de repente ouviram uma voz horrível 
e aterrorizante chamando pelos seus nomes na janela, ficaram com muito medo de ir ver 
o que os chamava, quando Lucas, que era um dos mais maduros decidiu ir ver o que 
estava acontecendo, abriu a janela, não tinha nada. Foi deitar-se e quando deitou a porta 
do seu quarto abriu-se e fechou-se rapidamente, foi ver o que tinha por ali. Quando abriu 
a porta... O espírito do velho que haviam assassinado estava ali, começaram a gritar, não 
havia ninguém além deles dentro da casa, pois os pais de Lucas estavam viajando. 
Gritaram, começaram a chorar, e até que então o velho novamente havia virado um 
demônio, mas dessa vez, o ódio era 10 vezes pior. O espírito começou a jogar suas 
maldições contra os meninos, estas eram muito fortes, pegou Jake e Roberto pelos pés, 
virou-os de ponta cabeça, e deu diversas facadas sobre os rostos dos meninos, estes, 
morreram. Lucas ficou desesperado e começou a chorar de medo, pois tinha acabado de 
ver seus melhores amigos serem mortos, então começou a correr, mas não por muito 
tempo, pois o demônio conseguiu alcançá-lo. Jogou Lucas contra a parede da sala, 
segurou-o pelo pescoço, pegou uma barra de ferro e por fim espancou o menino, tirando 
diversas partes de seu corpo fora. 
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