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“De repente do riso fez-se o pranto“De repente do riso fez-se o pranto
silencioso e branco como a brumasilencioso e branco como a bruma

e das bocas fez-se a espumae das bocas fez-se a espuma
e das mãos espalmadas fez-se o espantoe das mãos espalmadas fez-se o espanto

De repente da calma fez-se o ventoDe repente da calma fez-se o vento
Que dos olhos desfez a última chamaQue dos olhos desfez a última chama
e da paixão fez-se o pressentimentoe da paixão fez-se o pressentimento
e do momento imóvel fez-se o dramae do momento imóvel fez-se o drama

De repente não mais que de repenteDe repente não mais que de repente
Fez-se triste o que se fez amanteFez-se triste o que se fez amante
E sozinho o que se fez contenteE sozinho o que se fez contente

Fez-se do amigo próximo o distanteFez-se do amigo próximo o distante
Fez-se da vida uma aventura erranteFez-se da vida uma aventura errante
De repente não mais que de repente”De repente não mais que de repente”

Vinícius de MoraesVinícius de Moraes
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                                                          PrólogoPrólogo
 espelho mostrava uma mulher extremamente sexy e provocante. Aespelho mostrava uma mulher extremamente sexy e provocante. A  
meia que usava era arrastão, daquelas que parecem uma tela demeia que usava era arrastão, daquelas que parecem uma tela de  
renda,  o  short  preto  e  colado era  muito  curto  e  mostrava  até  arenda,  o  short  preto  e  colado era  muito  curto  e  mostrava  até  a  

metade do bumbum. Completando o visual,  uma miniblusa preta semmetade do bumbum. Completando o visual,  uma miniblusa preta sem  
mangas com um decote generoso e botas pretas de salto alto (…) Assimmangas com um decote generoso e botas pretas de salto alto (…) Assim  
que pisei no palco e segurei o mastro, a música Poison do Alice Cooperque pisei no palco e segurei o mastro, a música Poison do Alice Cooper  
começou a tocar, assovios e palmas se espalharam pelo bar. O show haviacomeçou a tocar, assovios e palmas se espalharam pelo bar. O show havia  
acabado de começar.acabado de começar.

O
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    11
Começando asComeçando as  

MudançasMudanças
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 claro que todos ficaram surpresos com minha mudança radical declaro que todos ficaram surpresos com minha mudança radical de   
pesamento  em tão  pouco  tempo.  Mas  eu  não  iria  dar  nenhumapesamento  em tão  pouco  tempo.  Mas  eu  não  iria  dar  nenhuma  
explicação sobre o que tinha me levado a finalmente aceitar meuexplicação sobre o que tinha me levado a finalmente aceitar meu  

chamado secular e sobrenatural, infelizmente salvar vidas não estava nochamado secular e sobrenatural, infelizmente salvar vidas não estava no  
topo da  minha lista  de  prioridades mas sim a vingança.  Eu iria  fazertopo da  minha lista  de  prioridades mas sim a vingança.  Eu iria  fazer   
Damian e todo seu maldito clã de parasitos pagar por ter me usado eDamian e todo seu maldito clã de parasitos pagar por ter me usado e   
enganado-me, usaram-me para trair meu próprio sangue. enganado-me, usaram-me para trair meu próprio sangue. 

É
―― O quê?! - minha irmã indagou surpresa. O quê?! - minha irmã indagou surpresa.
―― Mudei de ideia  - disse eu simplesmente – quero ser o que nasci Mudei de ideia  - disse eu simplesmente – quero ser o que nasci   

para ser.para ser.
―― Algumas  horas  atrás  você  parecia  muito  à  vontade  no  lado Algumas  horas  atrás  você  parecia  muito  à  vontade  no  lado  

sombrio.- desta vez foi Mariana mostrando-se muito irritada.sombrio.- desta vez foi Mariana mostrando-se muito irritada.
―― É incrível como uma pessoa pode mudar radicalmente de ideia É incrível como uma pessoa pode mudar radicalmente de ideia  

em algumas horas, Mariana. Não estou aqui para ser julgada e condenadaem algumas horas, Mariana. Não estou aqui para ser julgada e condenada  
pelo tribunal paralelo de vocês, quero ser como vocês.pelo tribunal paralelo de vocês, quero ser como vocês.
                    ―― Então quer ser uma caçadora agora? Ainda há pouco você estava Então quer ser uma caçadora agora? Ainda há pouco você estava  
disposta a mandar sua família inteira para o inferno para ser namoradadisposta a mandar sua família inteira para o inferno para ser namorada  
daquele monstro! Agora simplesmente muda de ideia e aparece aqui? -daquele monstro! Agora simplesmente muda de ideia e aparece aqui? -   
minha irmã estava furiosa.minha irmã estava furiosa.

――  Não importa o que me fez mudar de ideia. Estou aqui, não estou?Não importa o que me fez mudar de ideia. Estou aqui, não estou?   
Não vou dar explicação nenhuma a ninguém.Não vou dar explicação nenhuma a ninguém.

Falei de uma maneira tão dura que vi como minhas irmãs ficaramFalei de uma maneira tão dura que vi como minhas irmãs ficaram  
chocadas, a vida inteira eu fui a boa garota incapaz de uma grosseria ouchocadas, a vida inteira eu fui a boa garota incapaz de uma grosseria ou  
de  falar  daquela  maneira.  Mas  essa  nova  Lavígnia  era  tão,  mas  tão,de  falar  daquela  maneira.  Mas  essa  nova  Lavígnia  era  tão,  mas  tão,   
diferente da outra que sepultei na noite passada.diferente da outra que sepultei na noite passada.

―― Seja  lá  o  que foi  que te  fez  mudar  de  ideia  eu fico  feliz  que Seja  lá  o  que foi  que te  fez  mudar  de  ideia  eu fico  feliz  que  
finalmente tenha se decidido pelo que é certo – Neitan falou – Seja bem-finalmente tenha se decidido pelo que é certo – Neitan falou – Seja bem-
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vinda novamente aos caçadores das almas sombrias, Lavígnia.vinda novamente aos caçadores das almas sombrias, Lavígnia.
―― Senta aí. Senta aí.
Léo  ofereceu  e  eu  sentei  entre  ele  e  Lídia  no  círculo  que  elesLéo  ofereceu  e  eu  sentei  entre  ele  e  Lídia  no  círculo  que  eles   

formavam num tablado desses de praticar artes marciais. O galpão eraformavam num tablado desses de praticar artes marciais. O galpão era  
todo voltado para treinamento, havia espadas e armas antigas decorandotodo voltado para treinamento, havia espadas e armas antigas decorando  
as  paredes  e  sacos  de  areia  pendurados  para  treinamento  de  socos  eas  paredes  e  sacos  de  areia  pendurados  para  treinamento  de  socos  e  
chutes.chutes.

―  Mas  eles  não  são  lobisomens  também?  -  a  voz  de  Mariana―  Mas  eles  não  são  lobisomens  também?  -  a  voz  de  Mariana  
chamou minha atenção.chamou minha atenção.

― Não, os  licantropos são homens normais quando a lua não está― Não, os  licantropos são homens normais quando a lua não está   
cheia, os cães negros não mudam, são o tempo todo criaturas malévolas. -cheia, os cães negros não mudam, são o tempo todo criaturas malévolas. -   
Explicou Zac. Explicou Zac. 

― Mas só podem ser mortos por balas de prata, né? - continuou ela.― Mas só podem ser mortos por balas de prata, né? - continuou ela.
― Balas, lanças, estacas, espadas tanto faz desde que seja de prata.― Balas, lanças, estacas, espadas tanto faz desde que seja de prata.   

Ela é um metal sagrado capaz de matar qualquer criatura. - Léo explicou.Ela é um metal sagrado capaz de matar qualquer criatura. - Léo explicou.
― Claro, exceto fantasmas e espíritos. - disse Lídia.― Claro, exceto fantasmas e espíritos. - disse Lídia.
― Fantasmas?! - disse eu surpresa.― Fantasmas?! - disse eu surpresa.
― Claro, Lavígnia! Como disse Shakespeare “Há muito ― Claro, Lavígnia! Como disse Shakespeare “Há muito mais mais coisascoisas  

entre o céu e a terra do que possa pressupor a vossa vã filosofia”. Vocêentre o céu e a terra do que possa pressupor a vossa vã filosofia”. Você  
vai ver muitas coisas estranhas a partir de agora. - vai ver muitas coisas estranhas a partir de agora. - respondeu ela.respondeu ela.

― Nossa... isso é tão...― Nossa... isso é tão...
―  Assustador?  -  perguntou  Neitan  –  é  melhor  você  começar  a―  Assustador?  -  perguntou  Neitan  –  é  melhor  você  começar  a   

acostumar-se com essa palavra, o mundo sobrenatural não é exatamenteacostumar-se com essa palavra, o mundo sobrenatural não é exatamente   
um conto de fadas cheio de romances.um conto de fadas cheio de romances.

Ele me olhou de uma forma estranha. Estava claro o quanto aindaEle me olhou de uma forma estranha. Estava claro o quanto ainda   
estava  furioso  comigo  e  eu  não  poderia  culpá-lo,  tomei  uma  decisãoestava  furioso  comigo  e  eu  não  poderia  culpá-lo,  tomei  uma  decisão   
completamente  repugnante.  Escolhi  o  lado  errado,  neguei  o  que  eracompletamente  repugnante.  Escolhi  o  lado  errado,  neguei  o  que  era   
sagrado, dormi com o inimigo. Estava convicta do meu erro  sagrado, dormi com o inimigo. Estava convicta do meu erro  e Neit nãoe Neit não  
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sabia  que eu já  havia  pago por  ele.  Todos  me olhavam estranho,  nãosabia  que eu já  havia  pago por  ele.  Todos  me olhavam estranho,  não  
estranheiestranhei..

Estavam surpresos é claro, num dia me viam aos beijos com umEstavam surpresos é claro, num dia me viam aos beijos com um  
inimigo  e  no  outro  me ouviam dizer  que  queria  matá-lo.  Era  normalinimigo  e  no  outro  me ouviam dizer  que  queria  matá-lo.  Era  normal   
estarem curiosos, mas sem explicações. Aliás, eu estava decidida a fazer oestarem curiosos, mas sem explicações. Aliás, eu estava decidida a fazer o  
que bem entendesse da minha vida sem dar satisfação a que bem entendesse da minha vida sem dar satisfação a ninguém.ninguém.

― A Lavígnia não sabe absolutamente nada, garanto que nem sabe― A Lavígnia não sabe absolutamente nada, garanto que nem sabe  
a  diferença  entre  um  vampiro  imortal  e  um  semi-imortal.  -  alfinetoua  diferença  entre  um  vampiro  imortal  e  um  semi-imortal.  -  alfinetou  
Ágatha e por mais que desse raiva eu não sabia mesmo.Ágatha e por mais que desse raiva eu não sabia mesmo.

―  Não  tenho  ideia,  tudo  o  que  sei  sobre  vampiros  aprendi  em―  Não  tenho  ideia,  tudo  o  que  sei  sobre  vampiros  aprendi  em  
filmes e livros e acho que eles não devem ter nenhum fundo de verdade. -filmes e livros e acho que eles não devem ter nenhum fundo de verdade. -   
falei. ( já que tudo que Damian havia me contado não devia passar defalei. ( já que tudo que Damian havia me contado não devia passar de  
uma mentirada)uma mentirada)

― Engana-se gatinha – Zac se dirigiu a mim – todas as lendas têm― Engana-se gatinha – Zac se dirigiu a mim – todas as lendas têm  
um fundamento e essas lendas são que inspiram os um fundamento e essas lendas são que inspiram os filmes e filmes e livros, é clarolivros, é claro  
que em todos eles há a convicção  pessoal dos autores que em todos eles há a convicção  pessoal dos autores e suas ideias, mase suas ideias, mas  
num geral todos estão certos em umas coisas:  num geral todos estão certos em umas coisas:  vampiros bebem sangue,vampiros bebem sangue,  
não suportam o sol e são alérgicos à prata e alho.não suportam o sol e são alérgicos à prata e alho.

Quando  ele  falou  lembrei  imediatamente  que  Damian  haviaQuando  ele  falou  lembrei  imediatamente  que  Damian  havia  
andado  à  luz  do  sol  algumas  vezes.  Eu  lembrava  perfeitamente  deleandado  à  luz  do  sol  algumas  vezes.  Eu  lembrava  perfeitamente  dele   
passando de moto na minha frente no meio de uma tarde de verão, comopassando de moto na minha frente no meio de uma tarde de verão, como  
se lesse meus pensamentos ele completou:se lesse meus pensamentos ele completou:

― A diferença fica entre os imortais e os semi-imortais. Os imortais― A diferença fica entre os imortais e os semi-imortais. Os imortais   
são capazes de suportar o sol em um período mítico do dia que quasesão capazes de suportar o sol em um período mítico do dia que quase  
ninguém sabe que existe.ninguém sabe que existe.

― Qual? - indaguei.― Qual? - indaguei.
― Entre o meio-dia e as primeiras horas da tarde – respondeu ele –― Entre o meio-dia e as primeiras horas da tarde – respondeu ele –   

mas é extremamente raro que um vampiro se arrisque a descobrir até quemas é extremamente raro que um vampiro se arrisque a descobrir até que  
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horas sua capacidade de enfrentar o sol vai suportar.horas sua capacidade de enfrentar o sol vai suportar.
— O que são semi-imortais? São os transformados? -— O que são semi-imortais? São os transformados? -perguntei.
— Sim, eles mesmos. O que acontece é que  se beberem o sangue do 

imortal que os criou se tornam imortais também. Geralmente os imortais 
criam esses vampiros para servirem de escravos, subordinados porque há 
uma  grande  ligação  mental  entre  ambos.  O  semi-imortal  obedece 
cegamente ao seu mestre.

— Então Juan estava obedecendo alguém... - murmurei mais para 
mim mesma.
          — Quem é Juan? - indagou minha irmã  irritada.

— Ah, deixa para lá, foi  um vampiro bem insolente que conheci 
numa reunião do Conselho.

— E como um vampiro foi numa reunião do Conselho? -
Mariana perguntou e dei de ombros.

— Nossa família se reúne com os patriarcas da família de vampirosvampiros  
com quem foi  feito  o maldito trato,  fui  numa delas  e lá  conheci  Juan.com quem foi  feito  o maldito trato,  fui  numa delas  e lá  conheci  Juan.   
Fiquei surpresa com essa do sol...Fiquei surpresa com essa do sol...

―  Eles  não  são  famílias,  Lavígnia  –  Neitan  corrigiu  –  são  clãs.―  Eles  não  são  famílias,  Lavígnia  –  Neitan  corrigiu  –  são  clãs.   
Esqueça tudo que ele te ensinou pois tenho certeza de que é  mentira. - euEsqueça tudo que ele te ensinou pois tenho certeza de que é  mentira. - eu   
apenas assenti e para quebrar o climão Léo continuou: apenas assenti e para quebrar o climão Léo continuou:   

― Só mesmo um motivo importante faria um se comportar assim. -― Só mesmo um motivo importante faria um se comportar assim. -   
explicou Léo  e  eu fiquei  mais  intrigada.  O maldito  Damian tinha  umexplicou Léo  e  eu fiquei  mais  intrigada.  O maldito  Damian tinha  um  
motivo para arriscar-se atrás de mim.motivo para arriscar-se atrás de mim.

― Já os semi-imortais não suportam o sol... morrem queimados. -― Já os semi-imortais não suportam o sol... morrem queimados. -   
disse Mariana.disse Mariana.

― Interessante.― Interessante.
― Mas  não  se  preocupe  irmã,  tudo  que  você  precisar  saber  vai― Mas  não  se  preocupe  irmã,  tudo  que  você  precisar  saber  vai   

aprender durante a nossa viagem. - disse Ágatha com sarcasmo.aprender durante a nossa viagem. - disse Ágatha com sarcasmo.
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― Qual viagem?― Qual viagem?
―  Roma  ordena  que  façamos  o  treinamento  como  nossos―  Roma  ordena  que  façamos  o  treinamento  como  nossos  

antepassados faziam e é claro que isso é fora do Brasil. - Zac respondeu.antepassados faziam e é claro que isso é fora do Brasil. - Zac respondeu.
― E onde exatamente? - sondei gostando da ideia de ir para bem― E onde exatamente? - sondei gostando da ideia de ir para bem  

longe de Bom Jesus.longe de Bom Jesus.
― Serão três fases – Zac começou a explicar – militar na floresta― Serão três fases – Zac começou a explicar – militar na floresta   

amazônica, teórica no Vaticano e artes marciais no Tibete.amazônica, teórica no Vaticano e artes marciais no Tibete.
― Isso vai demorar bastante... - disse Lídia.― Isso vai demorar bastante... - disse Lídia.
― Cerca de um ano ou menos mas isso é extremamente ― Cerca de um ano ou menos mas isso é extremamente 

imprescindível. - aí o Neitan falou.imprescindível. - aí o Neitan falou.
― E quando vamos? - eu quis saber. ― E quando vamos? - eu quis saber. 
― Depois de amanhã, é melhor preparar-se logo. - avisou de forma― Depois de amanhã, é melhor preparar-se logo. - avisou de forma  

bem azeda a minha querida irmã.bem azeda a minha querida irmã.
― Isso não é problema.  - respondi seca.― Isso não é problema.  - respondi seca.
―  Você  chegou  exatamente  quando  iríamos  começar  a  falar  da―  Você  chegou  exatamente  quando  iríamos  começar  a  falar  da  

viagem. - Neitan se dirigiu a mim.viagem. - Neitan se dirigiu a mim.
― Estou ansiosa, isso vai ser uma mudança radical de vida, não vejo― Estou ansiosa, isso vai ser uma mudança radical de vida, não vejo   

a hora de ser forte e poderosa.a hora de ser forte e poderosa.
Disse Mariana e todos riram, menos eu. Por mais revoltada e cheiaDisse Mariana e todos riram, menos eu. Por mais revoltada e cheia   

de  ódio  que  estivesse,  meu  coração  estava  muito  ferido  e  eu  estavade  ódio  que  estivesse,  meu  coração  estava  muito  ferido  e  eu  estava  
magoada. Eu só precisava achar um jeito de voltar isso ao meu favor emagoada. Eu só precisava achar um jeito de voltar isso ao meu favor e   
não contra. não contra. 

―  Putz!  Meu  passaporte  está  com a  mãe  lá  em Porto  Alegre!  -―  Putz!  Meu  passaporte  está  com a  mãe  lá  em Porto  Alegre!  -   
exclamou Mariana – Vou ter que ir lá buscar.exclamou Mariana – Vou ter que ir lá buscar.

―  Vejam  tudo  logo,  as  passagens  para  o  Amazonas  estão―  Vejam  tudo  logo,  as  passagens  para  o  Amazonas  estão  
compradas mas depois toda documentação tem que estar em ordem. -compradas mas depois toda documentação tem que estar em ordem. -   
avisou Neitan.  avisou Neitan.  

― E o visto? - quis saber Ágatha.― E o visto? - quis saber Ágatha.
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― Jamais preocupe-se com isso amor – Zac disse com um sorriso― Jamais preocupe-se com isso amor – Zac disse com um sorriso   
lindo, como eu nunca tinha reparado no sorriso lindo daquele homem? -lindo, como eu nunca tinha reparado no sorriso lindo daquele homem? -   
Estamos à serviço do Vaticano e com isso as portas estão abertas em boaEstamos à serviço do Vaticano e com isso as portas estão abertas em boa  
parte do mundo.parte do mundo.

― Uau!  Estou começando a  sentir-me importante.  -  disse  minha― Uau!  Estou começando a  sentir-me importante.  -  disse  minha  
irmã.irmã.

― Você é. - ele confirmou e eles trocaram um risinho suspeito.― Você é. - ele confirmou e eles trocaram um risinho suspeito.
―  Bem...  -  Mari  levantou-se  num  salto  –  vou  buscar  meu―  Bem...  -  Mari  levantou-se  num  salto  –  vou  buscar  meu  

passaporte.passaporte.
― Não esqueça de levar tudo que precisar, lembra que vamos ficar― Não esqueça de levar tudo que precisar, lembra que vamos ficar  

muito tempo fora de casa. - disse a Lídia.muito tempo fora de casa. - disse a Lídia.
― E vai estar um frio do caramba quando chegarmos ao Tibete. -― E vai estar um frio do caramba quando chegarmos ao Tibete. -   

completou Léo.completou Léo.
― Vamos treinar com os monges? - estranhei.― Vamos treinar com os monges? - estranhei.
― Os mestres tibetanos, os caras são humanos normais e entortam― Os mestres tibetanos, os caras são humanos normais e entortam  

espadas  com  a  garganta.  Imagina  o  que  aprenderemos  com  eles?  -espadas  com  a  garganta.  Imagina  o  que  aprenderemos  com  eles?  -  
respondeu Léo demonstrando estar muito animado.respondeu Léo demonstrando estar muito animado.

― Espero que muito. - falei levantando-me também.― Espero que muito. - falei levantando-me também.
― Então vamos arrumar as coisas. - falou Lídia.― Então vamos arrumar as coisas. - falou Lídia.
― À que horas vamos? - eu quis saber.― À que horas vamos? - eu quis saber.
― Às cinco horas da tarde.― Às cinco horas da tarde.
― Ok.― Ok.
Disse eu e virei-me para sair. Não tinha muita coisa para fazer poisDisse eu e virei-me para sair. Não tinha muita coisa para fazer pois   

eu iria voltar para Porto Alegre então minhas malas estavam prontas.eu iria voltar para Porto Alegre então minhas malas estavam prontas.
―  Espera.  -  disse  Neitan  segurando  meu  braço  enquanto  todos―  Espera.  -  disse  Neitan  segurando  meu  braço  enquanto  todos  

saíam.saíam.
―  O  que  foi?  -  perguntei  encarando  aqueles  olhos  lindos  que―  O  que  foi?  -  perguntei  encarando  aqueles  olhos  lindos  que  

pareciam sondar minha alma.pareciam sondar minha alma.
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― Você está bem? - perguntou muito sério e eu engoli em seco.― Você está bem? - perguntou muito sério e eu engoli em seco.
― Estou. - menti.― Estou. - menti.
― Está mentindo – afirmou e eu suspirei – sei que algo muito sério― Está mentindo – afirmou e eu suspirei – sei que algo muito sério  

aconteceu.aconteceu.
― Não quero falar sobre isso, apenas decidi ficar do lado certo nesse― Não quero falar sobre isso, apenas decidi ficar do lado certo nesse  

jogo.jogo.
―  Que  bom...  -  ele  ficou  em  silêncio  durante  alguns  segundos―  Que  bom...  -  ele  ficou  em  silêncio  durante  alguns  segundos  

enquanto me encarava – toma – disse finalmente tirando algo do bolso –enquanto me encarava – toma – disse finalmente tirando algo do bolso –  
enquanto ninguém acreditava que você mudaria de ideia eu tive fé até oenquanto ninguém acreditava que você mudaria de ideia eu tive fé até o  
último momento que você viria.último momento que você viria.

Era  uma passagem de  avião.  Mais  exatamente  minha  passagemEra  uma passagem de  avião.  Mais  exatamente  minha  passagem  
aérea para Manaus. Neit havia comprado pois acreditava em mim mesmoaérea para Manaus. Neit havia comprado pois acreditava em mim mesmo  
quando eu estava no meio de um lamaçal de mentiras e completamentequando eu estava no meio de um lamaçal de mentiras e completamente  
ludibriada.  Então  as  palavras  daquele  desgraçado  voltaram  à  minhaludibriada.  Então  as  palavras  daquele  desgraçado  voltaram  à  minha  
mente “mente “Lavígnia não o suporta. Lembre-se que ele é o inimigo número um do  
amor da vida dela” e me convenci de que nunca havia conseguido gostar de” e me convenci de que nunca havia conseguido gostar de  
Neitan e confiar por culpa do maldito desgraçado! Neitan demonstrouNeitan e confiar por culpa do maldito desgraçado! Neitan demonstrou  
desde o primeiro dia o quando se importava comigo e eu nunca conseguidesde o primeiro dia o quando se importava comigo e eu nunca consegui  
sentir nada mais por ele que uma obrigação de ser educada com o amigosentir nada mais por ele que uma obrigação de ser educada com o amigo  
da Mari.da Mari.

 ― Obrigada. -  falei  com um nó na garganta e depois de alguns ― Obrigada. -  falei  com um nó na garganta e depois de alguns  
segundos de hesitação o abracei – Por favor me perdoe... fui tão injustasegundos de hesitação o abracei – Por favor me perdoe... fui tão injusta  
contigo.contigo.

Estava difícil segurar as lágrimas e a maneira terna e forte que eleEstava difícil segurar as lágrimas e a maneira terna e forte que ele  
correspondeu meu abraço piorou mais ainda. Tive a impressão que elecorrespondeu meu abraço piorou mais ainda. Tive a impressão que ele   
esperava por aquele abraço fazia tempo.esperava por aquele abraço fazia tempo.

― Tudo bem – ele disse – eu entendo... e estou tão feliz que você― Tudo bem – ele disse – eu entendo... e estou tão feliz que você  
veio para nós.veio para nós.
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““Aquele Otman miserável nos viu juntos, está sempre de olho nela, achoAquele Otman miserável nos viu juntos, está sempre de olho nela, acho   
que está apaixonado pela Lavígnia ou ela é a missão específica dele.que está apaixonado pela Lavígnia ou ela é a missão específica dele.””

A lembrança daquelas palavras fez eu me afastar. Eu não queriaA lembrança daquelas palavras fez eu me afastar. Eu não queria  
mais ser a  mais ser a  missãomissão de ninguém, mas de qualquer forma eu devia minha de ninguém, mas de qualquer forma eu devia minha  
vida a Neit por ele ou me amar ou pela obrigação de proteger-me.vida a Neit por ele ou me amar ou pela obrigação de proteger-me.

― E eu estou feliz de estar aqui... obrigada.― E eu estou feliz de estar aqui... obrigada.
Fiz  menção  à  passagem  e  me  virei.  Já  que  teria  que  resolverFiz  menção  à  passagem  e  me  virei.  Já  que  teria  que  resolver  

algumas coisas para a viagem eu não ficaria ali. Assim que saí vi que asalgumas coisas para a viagem eu não ficaria ali. Assim que saí vi que as  
garotas  me esperavam perto  do  carro  da  Mari,  fiz  um sinal  para  quegarotas  me esperavam perto  do  carro  da  Mari,  fiz  um sinal  para  que  
seguissem  à  frente  e  logo  entrei  em  meu  carro  mas  tomei  um  rumoseguissem  à  frente  e  logo  entrei  em  meu  carro  mas  tomei  um  rumo  
diferente do delas. Fui diretamente para o centro, para a escola da minhadiferente do delas. Fui diretamente para o centro, para a escola da minha   
avó.avó.

― Vai ficar muito tempo fora? - Eleonora, a vice-diretora e amiga da― Vai ficar muito tempo fora? - Eleonora, a vice-diretora e amiga da  
minha avó há anos, perguntou.minha avó há anos, perguntou.

― A Ágatha e a Mariana também vão, vamos viajar com uns amigos― A Ágatha e a Mariana também vão, vamos viajar com uns amigos  
e vamos demorar bastante.e vamos demorar bastante.

― Bem... divirta-se então. Elizabete ligou hoje de manhã e falou que― Bem... divirta-se então. Elizabete ligou hoje de manhã e falou que  
dentro de duas semanas estará de volta.dentro de duas semanas estará de volta.

― Sério? - estranhei o fato de minha avó não ter ligado para mim –― Sério? - estranhei o fato de minha avó não ter ligado para mim –  
mais  tarde eu falo  com ela  também.  Estou indo então,  até  quando eumais  tarde eu falo  com ela  também.  Estou indo então,  até  quando eu  
voltar.voltar.

― Até e boa viagem, viu?― Até e boa viagem, viu?
― Obrigada.― Obrigada.
Falei antes de me virar a sair. Quando passava por uma das salas viFalei antes de me virar a sair. Quando passava por uma das salas vi  

que a turma só de moças ensaiava um número de balé moderno. Usavamque a turma só de moças ensaiava um número de balé moderno. Usavam  
roupas  diferentes  porém  todas  pretas  entre  shorts  e  saias,  tops  eroupas  diferentes  porém  todas  pretas  entre  shorts  e  saias,  tops  e   
miniblusas.  Em todas as salas havia um grande vidro através  do qualminiblusas.  Em todas as salas havia um grande vidro através  do qual  
qualquer  pessoa  podia  ver  as  aulas.  Fiquei  ali  de  braços  cruzadosqualquer  pessoa  podia  ver  as  aulas.  Fiquei  ali  de  braços  cruzados   
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pensando  em  como  teria  sido  se  não  tivesse  escutado  meu  avô  epensando  em  como  teria  sido  se  não  tivesse  escutado  meu  avô  e  
continuado com a dança.continuado com a dança.

― Oi Lavígnia!― Oi Lavígnia!
Disse Joice uma amiga de infância. Fazíamos aula de balé juntas emDisse Joice uma amiga de infância. Fazíamos aula de balé juntas em  

todos os verões que eu ficava em Bom Jesus. Ela era pouco centímetrostodos os verões que eu ficava em Bom Jesus. Ela era pouco centímetros   
mais baixa que eu, estava com seus cabelos e castanhos presos em ummais baixa que eu, estava com seus cabelos e castanhos presos em um  
rabo  de  cavalo,  roupa  de  academia  e  uma mochila  preta  em um dosrabo  de  cavalo,  roupa  de  academia  e  uma mochila  preta  em um dos  
ombros.ombros.

― Joice! - disse surpresa pois não a via há muito tempo.― Joice! - disse surpresa pois não a via há muito tempo.
― E aí, como vai? Faz tempo que não te vejo. ― E aí, como vai? Faz tempo que não te vejo. 
― Pois é... estava com muito trabalho e quase não vinha para cá.― Pois é... estava com muito trabalho e quase não vinha para cá.
― Ah, entendo. Eu também tenho trabalhando muito ultimamente,― Ah, entendo. Eu também tenho trabalhando muito ultimamente,   

sou professora de pole dance aqui na escola.sou professora de pole dance aqui na escola.
― Capaz! Fiquei trabalhando aqui uns tempos e não te vi.― Capaz! Fiquei trabalhando aqui uns tempos e não te vi.
― Estava viajando, fui participar de um concurso de pole dance na― Estava viajando, fui participar de um concurso de pole dance na  

França, fiquei com o segundo lugar. França, fiquei com o segundo lugar. 
― Não brinca, que legal.― Não brinca, que legal.
― Perdi para uma russa, mas você sabe, né? Os russos dominam― Perdi para uma russa, mas você sabe, né? Os russos dominam  

tudo que tem a ver com mover o corpo.tudo que tem a ver com mover o corpo.
― Isso é verdade, mas estou surpresa que tenha ido para o lado― Isso é verdade, mas estou surpresa que tenha ido para o lado  

oposto do balé. - falei realmente contente em ver minha velha amiga.oposto do balé. - falei realmente contente em ver minha velha amiga.
― É algo maravilhoso, faz um bem danado para a autoestima de― É algo maravilhoso, faz um bem danado para a autoestima de  

qualquer mulher. Você deveria tentar.qualquer mulher. Você deveria tentar.
Sugeriu  Joice  e  eu  até  que  gostei  da  ideia,  afinal  deixar  aquelaSugeriu  Joice  e  eu  até  que  gostei  da  ideia,  afinal  deixar  aquela   

garota  sem  graça  era  um  dos  meus  objetivos.  Fazia  parte  da  minhagarota  sem  graça  era  um  dos  meus  objetivos.  Fazia  parte  da  minha  
vingança mostrar um dia para aquele imbecil do Damian que eu tambémvingança mostrar um dia para aquele imbecil do Damian que eu também  
era uma mulher atraente e interessante.era uma mulher atraente e interessante.

― Talvez quando eu volte me anime em fazer umas aulas contigo.― Talvez quando eu volte me anime em fazer umas aulas contigo.
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― Ué... já vai embora?― Ué... já vai embora?
― Vou viajar com uns amigos. Tipo mochileiros pela Europa sabe?― Vou viajar com uns amigos. Tipo mochileiros pela Europa sabe?
― Nossa! Que legal isso. Vai te fazer muito bem, você está com um― Nossa! Que legal isso. Vai te fazer muito bem, você está com um  

a carinha de abatida. - estava tão na cara assim?a carinha de abatida. - estava tão na cara assim?
― Ah... tive uma noite terrível. - respondi com a verdade.― Ah... tive uma noite terrível. - respondi com a verdade.
― Imagino, quando você vai viajar?― Imagino, quando você vai viajar?
― Depois de amanhã.― Depois de amanhã.
―  Dá  uma  passadinha  no  bar  onde  trabalho  hoje  à  noite.  -―  Dá  uma  passadinha  no  bar  onde  trabalho  hoje  à  noite.  -   

convidou.convidou.
― Também trabalha num bar?― Também trabalha num bar?
― É a grana tá curta, tem que se virar amiga.― É a grana tá curta, tem que se virar amiga.
― Verdade... qual bar é?― Verdade... qual bar é?
― O Corujão, fica bem na rodovia norte, os motoqueiros adoram― O Corujão, fica bem na rodovia norte, os motoqueiros adoram  

tem todo um clima de heavy metal por lá. Sou bartender e às vezes façotem todo um clima de heavy metal por lá. Sou bartender e às vezes faço   
uns números no pole, já é um dinheirinho a mais.uns números no pole, já é um dinheirinho a mais.

― Nossa que legal, eu vou mesmo.― Nossa que legal, eu vou mesmo.
― Tá, nos vemos lá então, tchau.― Tá, nos vemos lá então, tchau.
Ela despediu-se com um beijo e saiu em direção à rua. Fiquei maisEla despediu-se com um beijo e saiu em direção à rua. Fiquei mais  

um  tempo  olhando  o  ensaio   das  meninas  e  concluí  que  iriam  paraum  tempo  olhando  o  ensaio   das  meninas  e  concluí  que  iriam  para  
alguma competição já que a escola participava de várias e tinhas muitosalguma competição já que a escola participava de várias e tinhas muitos   
troféus. Já havia passado das quatro horas da tarde quando cheguei emtroféus. Já havia passado das quatro horas da tarde quando cheguei em  
casa. Tentei distrair-me fazendo uma faxina na casa. Ágatha devia ter idocasa. Tentei distrair-me fazendo uma faxina na casa. Ágatha devia ter ido   
para Porto Alegre com Mariana pois a casa estava vazia e além do mais aspara Porto Alegre com Mariana pois a casa estava vazia e além do mais as  
duas estavam muito bravas comigo. Com certeza iriam me evitar por umduas estavam muito bravas comigo. Com certeza iriam me evitar por um  
tempo,  mas  quer  saber?  Que  se  dane!  Estava  farta  de  ser  boazinha  etempo,  mas  quer  saber?  Que  se  dane!  Estava  farta  de  ser  boazinha  e  
acabar sempre  muito mal.acabar sempre  muito mal.

Para parar de assombrar minha cabeça com lembranças da últimaPara parar de assombrar minha cabeça com lembranças da última  
noite, liguei o rádio. A música Me Odeie da banda Reação em  Cadeianoite, liguei o rádio. A música Me Odeie da banda Reação em  Cadeia  
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começou a tocar bem alto.começou a tocar bem alto.

“ Qual é o teu segredo? Do que você tem medo? Não sou nenhum“ Qual é o teu segredo? Do que você tem medo? Não sou nenhum   
brinquedo que pode se quebrar(...) Me desgrace, me odeie só nunca esqueça brinquedo que pode se quebrar(...) Me desgrace, me odeie só nunca esqueça queque   
eu amei você, me difame me odeie só nunca esqueça que eu amei você. eu amei você, me difame me odeie só nunca esqueça que eu amei você. Eu fui aoEu fui ao   
céu com você e ao inferno também depois de irmos às nuvens quase caímos nocéu com você e ao inferno também depois de irmos às nuvens quase caímos no   

chão. Amar é muito fácil difícil é esquecer que um dia todo chão. Amar é muito fácil difícil é esquecer que um dia todo o amor que tinha deio amor que tinha dei   
para você.”para você.”

Não gostei muito de ouvir aquela música! Embora gostasse demaisNão gostei muito de ouvir aquela música! Embora gostasse demais  
da música ela caía tão bem na situação que eu passei. Não queria saberda música ela caía tão bem na situação que eu passei. Não queria saber  
nada de amor nem de romance nem nada disso! Eu só tinha ódio em meunada de amor nem de romance nem nada disso! Eu só tinha ódio em meu  
coração  e  a  vingança  me  motivava.  Eu  faria  Damian  pagar  por  cadacoração  e  a  vingança  me  motivava.  Eu  faria  Damian  pagar  por  cada  
insulto, por cada palavra. Para começar eu iria me transformar em umainsulto, por cada palavra. Para começar eu iria me transformar em uma  
caçadora forte, perigosa, sem nenhum tipo de compaixão ou piedade porcaçadora forte, perigosa, sem nenhum tipo de compaixão ou piedade por  
qualquer  criatura  das  trevas.  Iria  desenvolver  minha  força,  minhasqualquer  criatura  das  trevas.  Iria  desenvolver  minha  força,  minhas  
habilidades e iria lapidar muito bem meus sentimentos.  Depois eu iriahabilidades e iria lapidar muito bem meus sentimentos.  Depois eu iria   
mudar completamente minha aparência para combinar com a mulher quemudar completamente minha aparência para combinar com a mulher que  
eu era agora.eu era agora.

Liguei para minha vó e expliquei o que podia da situação, que eu eLiguei para minha vó e expliquei o que podia da situação, que eu e   
as garotas iríamos viajar sem data para voltar. Disse que deixaria a Néftisas garotas iríamos viajar sem data para voltar. Disse que deixaria a Néftis   
com a  vizinha e  as  chaves  da  casa,  pedi  que  deixasse  minha gatinhacom a  vizinha e  as  chaves  da  casa,  pedi  que  deixasse  minha gatinha   
dormir  sempre em minha cama para que não sentisse  muito  a  minhadormir  sempre em minha cama para que não sentisse  muito  a  minha  
falta. Quando desliguei o telefone as garotas chegaram e só então me deifalta. Quando desliguei o telefone as garotas chegaram e só então me dei   
conta que já era noite e eu estava muito cansada.conta que já era noite e eu estava muito cansada.

― Ainda bem que não pegamos trânsito, senão chegaríamos muito― Ainda bem que não pegamos trânsito, senão chegaríamos muito  
tarde. - disse Mari entrando com uma mochila e lançou um olhar frio emtarde. - disse Mari entrando com uma mochila e lançou um olhar frio em  
mim, dei as costas e subi as escadas.mim, dei as costas e subi as escadas.
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―Vai ficar nos evitando agora,  como  ―Vai ficar nos evitando agora,  como  se nósse nós tivéssemos   tivéssemos  cometidocometido  
algum erro?algum erro? - perguntou minha irmã. - perguntou minha irmã.

―E o que vocês querem? Ficam me olhando como se quisessem me―E o que vocês querem? Ficam me olhando como se quisessem me  
matar o tempo todo! - respondi.matar o tempo todo! - respondi.

― Mas como você esperava que reagíssemos depois do que vimos― Mas como você esperava que reagíssemos depois do que vimos  
você fazer? - disparou Mariana.você fazer? - disparou Mariana.

― Quer saber? Vão para o inferno vocês duas! A vida é minha e eu― Quer saber? Vão para o inferno vocês duas! A vida é minha e eu  
faço  o  que  eu  quiser  dela  entenderam?  -  o  choque  foi  imediato  nafaço  o  que  eu  quiser  dela  entenderam?  -  o  choque  foi  imediato  na  
expressão de ambas - Sou bem grandinha para tomar minhas decisões,expressão de ambas - Sou bem grandinha para tomar minhas decisões,  
não preciso da permissão de vocês para fazer nada, isso é problema meu!não preciso da permissão de vocês para fazer nada, isso é problema meu!  
Não querem mais falar comigo? Ótimo, não falem. Estou me livrando deNão querem mais falar comigo? Ótimo, não falem. Estou me livrando de  
todos  os  que  me  fazem  mal  e  se  quiserem  entrar  na  lista  fiquem  àtodos  os  que  me  fazem  mal  e  se  quiserem  entrar  na  lista  fiquem  à   
vontade!vontade!

Ao terminar de xingar subi as escadas e bati com força a porta doAo terminar de xingar subi as escadas e bati com força a porta do  
meu quatro quando entrei. Para terminar de piorar mais a minha vida omeu quatro quando entrei. Para terminar de piorar mais a minha vida o   
celular tocou, quando o peguei levei um soco no estômago. Era ele! Ocelular tocou, quando o peguei levei um soco no estômago. Era ele! O  
maldito filho da mãe. Trinquei os dentes e atirei o celular na parede, amaldito filho da mãe. Trinquei os dentes e atirei o celular na parede, a   
bateria  pulou  longe  e  a  tela  espatifou.  Ui  que  ódio!  Como  aquelebateria  pulou  longe  e  a  tela  espatifou.  Ui  que  ódio!  Como  aquele  
desgraçado era cínico, não fazia nem 24 horas que ele havia dito coisasdesgraçado era cínico, não fazia nem 24 horas que ele havia dito coisas  
horríveis sobre mim já me ligava? Pedi a Deus que não o deixasse chegarhorríveis sobre mim já me ligava? Pedi a Deus que não o deixasse chegar  
nem perto da minha casa pois não sei do que seria capaz se o visse.nem perto da minha casa pois não sei do que seria capaz se o visse.

Por enquanto eu não tinha força nem tinha armas para matá-lo. APor enquanto eu não tinha força nem tinha armas para matá-lo. A  
próxima vez que nos víssemos teria que ser um triunfo para mim e umpróxima vez que nos víssemos teria que ser um triunfo para mim e um  
pesadelo  para  ele...  e  seria.  Isso  eu  tinha  certeza.  Como  não  haviapesadelo  para  ele...  e  seria.  Isso  eu  tinha  certeza.  Como  não  havia  
dormido nada bem na outra noite assim que deitei dormi.dormido nada bem na outra noite assim que deitei dormi.

― Por que você está chorando?― Por que você está chorando?
Perguntou uma voz doce e só então me dei conta de que estava ajoelhadaPerguntou uma voz doce e só então me dei conta de que estava ajoelhada   
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no meio de uma clareira, estava chovendo muito e relâmpagos piscavam no céu. no meio de uma clareira, estava chovendo muito e relâmpagos piscavam no céu. 
― Ele me traiu. - respondi num balbucio.― Ele me traiu. - respondi num balbucio.
― Ele sempre trai querida, sempre.― Ele sempre trai querida, sempre.
Levantei meus olhos e olhei a mulher que falava comigo. Alta, vestida deLevantei meus olhos e olhei a mulher que falava comigo. Alta, vestida de   

preto e com seus longos cabelos cacheados, Ariadne.preto e com seus longos cabelos cacheados, Ariadne.
― Por que você está aqui? Você está morta.― Por que você está aqui? Você está morta.
― Não – ela agachou-se à minha frente e pôs a mão em meu ombro – ele― Não – ela agachou-se à minha frente e pôs a mão em meu ombro – ele   

pensa que me matou, mas eu não posso morrer enquanto não me vingar dele.pensa que me matou, mas eu não posso morrer enquanto não me vingar dele.
― Mas eu vi ele te matar. - insisti.― Mas eu vi ele te matar. - insisti.
― Matou meu corpo mas minha alma ainda está aqui, não posso descansar― Matou meu corpo mas minha alma ainda está aqui, não posso descansar   

em paz sem reparar o erro que cometi, muitas vidas se perderam por minha culpa.em paz sem reparar o erro que cometi, muitas vidas se perderam por minha culpa.
Mirei em seus olhos e levei um choque, eram idênticos aos meus.Mirei em seus olhos e levei um choque, eram idênticos aos meus.
― Você sabe o que tem que fazer, não é? - ela indagou e eu respondi do― Você sabe o que tem que fazer, não é? - ela indagou e eu respondi do   

fundo do meu coração.fundo do meu coração.
― Eu vou matá-lo!                    ― Eu vou matá-lo!                    

                                                        FF
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inha alguma coisa de muito estranha naquela manhã e eu não sabiainha alguma coisa de muito estranha naquela manhã e eu não sabia  
o que era. Não estava tão calor quanto um dia de verão geralmenteo que era. Não estava tão calor quanto um dia de verão geralmente  
é  e  estava  nublado  e  silencioso.  Os  pássaros  não  cantavam,  asé  e  estava  nublado  e  silencioso.  Os  pássaros  não  cantavam,  as   

crianças  não  estavam  brincando  na  rua.  Enfim,  um  dia  sombriocrianças  não  estavam  brincando  na  rua.  Enfim,  um  dia  sombrio  
carregando consigo uma misteriosa expectativa que estava me deixandocarregando consigo uma misteriosa expectativa que estava me deixando  
muito agoniada. Ou talvez fosse apenas aquele sonho ou uma conversamuito agoniada. Ou talvez fosse apenas aquele sonho ou uma conversa  
sobrenatural com Ariadne. Fiquei deitada olhando para o teto quando osobrenatural com Ariadne. Fiquei deitada olhando para o teto quando o   
som de pingos no telhado me fez entender o motivo do silêncio: estavasom de pingos no telhado me fez entender o motivo do silêncio: estava   
começando a chover.começando a chover.

T

Antes eu adorava os dias de sol mas agora eu reparava que diasAntes eu adorava os dias de sol mas agora eu reparava que dias  
chuvosos eram calmos e tranquilos, como algo que eu necessitasse muitochuvosos eram calmos e tranquilos, como algo que eu necessitasse muito  
em minha alma. E sim, eu necessitava. A traição dele estava doendo tanto,em minha alma. E sim, eu necessitava. A traição dele estava doendo tanto,  
eu me sentia a pior coisa da face da terra, humilhada e claro: a maioreu me sentia a pior coisa da face da terra, humilhada e claro: a maior   
estúpida  da  história.  Acreditei  que  ele  me  amava,  acreditei  em  cadaestúpida  da  história.  Acreditei  que  ele  me  amava,  acreditei  em  cada  
palavra que ele me disse por mais inacreditável que fosse. Caí feito umapalavra que ele me disse por mais inacreditável que fosse. Caí feito uma  
estúpida.  Fui  uma  presa  fácil  para  ele.  Eu  estava  confusa,  perdida,estúpida.  Fui  uma  presa  fácil  para  ele.  Eu  estava  confusa,  perdida,   
sentindo-me  enganada  por  minha  família,  jogada  numa  assustadorasentindo-me  enganada  por  minha  família,  jogada  numa  assustadora  
revelação e completamente sozinha.revelação e completamente sozinha.

Então  ele  chegou  com  todas  as  suas  respostas  falsas,  com  seusEntão  ele  chegou  com  todas  as  suas  respostas  falsas,  com  seus   
gestos de gentileza ensaiados,  com sua mentirosa segurança...  com seugestos de gentileza ensaiados,  com sua mentirosa segurança...  com seu  
amor fingindo. Beijou meus lábios e me salvou, só que não. Ele apenasamor fingindo. Beijou meus lábios e me salvou, só que não. Ele apenas  
estava jogando mais um dos seus jogos e pelo que eu sobe ele nuncaestava jogando mais um dos seus jogos e pelo que eu sobe ele nunca  
perdeu nenhum. Mas tinha um lado dele que eu ignorava. Era mentiroso,perdeu nenhum. Mas tinha um lado dele que eu ignorava. Era mentiroso,   
cruel,  frio,  manipulador.  Conquistou  meu  coração  para  depoiscruel,  frio,  manipulador.  Conquistou  meu  coração  para  depois   
despedaçá-lo, ele acabou comigo. Quando dei por mim estava novamentedespedaçá-lo, ele acabou comigo. Quando dei por mim estava novamente  
chorando... aos soluços.chorando... aos soluços.

Eu não queria mais chorar mas aquilo estava doendo tanto, a únicaEu não queria mais chorar mas aquilo estava doendo tanto, a única   
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coisa que poderia consolar-me era a vingança. Imaginar o dia em que elecoisa que poderia consolar-me era a vingança. Imaginar o dia em que ele  
estaria em minhas mãos e eu arrancando cada gota de sangue do seuestaria em minhas mãos e eu arrancando cada gota de sangue do seu   
corpo!  Mas antes disso ele iria engolir  cada palavra que disse ao meucorpo!  Mas antes disso ele iria engolir  cada palavra que disse ao meu  
respeito, aquela imagem de garota tímida e boazinha, sem um pingo derespeito, aquela imagem de garota tímida e boazinha, sem um pingo de   
sensualidade  iria  ficar  para  sempre  no  meu  passado  e  eu  iria  fazê-losensualidade  iria  ficar  para  sempre  no  meu  passado  e  eu  iria  fazê-lo   
arrepender-se de ter humilhado-me. Então uma batida na porta me tirouarrepender-se de ter humilhado-me. Então uma batida na porta me tirou  
das minhas ideias futuras.das minhas ideias futuras.

― Lavígnia? Já está acordada? - a voz de Ágatha do outro lado da― Lavígnia? Já está acordada? - a voz de Ágatha do outro lado da   
porta.porta.

― O que você quer? - falei bem friamente.― O que você quer? - falei bem friamente.
― Quero falar contigo.― Quero falar contigo.
― Não tenho nada para falar com você, me deixa em paz!― Não tenho nada para falar com você, me deixa em paz!
― Irmã por favor, nós nunca brigamos – ela disse baixinho e então― Irmã por favor, nós nunca brigamos – ela disse baixinho e então   

ficou em silêncio alguns segundos – eu sinto muito por ter julgado vocêficou em silêncio alguns segundos – eu sinto muito por ter julgado você   
sem saber realmente o que aconteceu... por favor me perdoe, não querosem saber realmente o que aconteceu... por favor me perdoe, não quero  
ficar brigada contigo.ficar brigada contigo.

Não respondi. Eu sabia muito bem o tamanho do erro que cometi eNão respondi. Eu sabia muito bem o tamanho do erro que cometi e  
as consequências poderiam ser muito piores do que eram, Damian podiaas consequências poderiam ser muito piores do que eram, Damian podia  
ter  matado-me  como  fez  com  meu  pai.  Todos  tinham  razão  em  ficarter  matado-me  como  fez  com  meu  pai.  Todos  tinham  razão  em  ficar  
furiosos comigo... mas ninguém se aproximou de mim para dizer-me afuriosos comigo... mas ninguém se aproximou de mim para dizer-me a  
verdade.  Principalmente  os  Otman,  eles  me  viram  brincando  com  overdade.  Principalmente  os  Otman,  eles  me  viram  brincando  com  o  
perigo e nunca me disseram nada... mas... será que eu teria acreditado?perigo e nunca me disseram nada... mas... será que eu teria acreditado?

― Lavígnia? - insistiu.― Lavígnia? - insistiu.
Como não respondi novamente, ela simplesmente entrou. Eu estavaComo não respondi novamente, ela simplesmente entrou. Eu estava  

virada para a janela e abraçada no meu travesseiro. Nem olhei na caravirada para a janela e abraçada no meu travesseiro. Nem olhei na cara   
dela, sentia um misto de vergonha e raiva.dela, sentia um misto de vergonha e raiva.

― Está chorando... o que aconteceu?― Está chorando... o que aconteceu?
― Já pedi para deixar-me em paz, que parte você não entendeu?― Já pedi para deixar-me em paz, que parte você não entendeu?
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―  A parte  em  que  nunca  existiu  segredos  entre  nós.  Ele  te  fez―  A parte  em  que  nunca  existiu  segredos  entre  nós.  Ele  te  fez  
alguma coisa não é? - não respondi e ela sentou-se na  cama – seja lá o quealguma coisa não é? - não respondi e ela sentou-se na  cama – seja lá o que  
for,  você não está mais sozinha como quando o conheceu.  Tem váriasfor,  você não está mais sozinha como quando o conheceu.  Tem várias  
pessoas dispostas a lutar para defender você... bem, só queria te dizer quepessoas dispostas a lutar para defender você... bem, só queria te dizer que   
eu sinto muito e que eu amo você.eu sinto muito e que eu amo você.

Ágatha beijou meu rosto e saiu fechando a porta. Apertei os olhosÁgatha beijou meu rosto e saiu fechando a porta. Apertei os olhos  
com força e  então lágrimas abundantes  desceram deles.  A dor era  tãocom força e  então lágrimas abundantes  desceram deles.  A dor era  tão  
imensa que enuviava minha visão de que eu estava no lugar certo: comimensa que enuviava minha visão de que eu estava no lugar certo: com  
minha família. Com eles era o meu lugar. Fiquei quase o dia todo na camaminha família. Com eles era o meu lugar. Fiquei quase o dia todo na cama  
por volta das três da tarde resolvi levantar. Vesti uma calça jeans, tênis epor volta das três da tarde resolvi levantar. Vesti uma calça jeans, tênis e   
um casaquinho moletom rosa  claro. Penteei os cabelos e fiz uma trançaum casaquinho moletom rosa  claro. Penteei os cabelos e fiz uma trança   
que chegou à cintura, lavei o rosto e não pus nada de maquiagem. Saí deque chegou à cintura, lavei o rosto e não pus nada de maquiagem. Saí de   
casa  e  ao passar  pela  sala  as  garotas  me olharam em silêncio  e  eu ascasa  e  ao passar  pela  sala  as  garotas  me olharam em silêncio  e  eu as  
ignorei. Puxei o capuz pois estava caindo uma garoa fininha e fui paraignorei. Puxei o capuz pois estava caindo uma garoa fininha e fui para  
meu carro, liguei o rádio e saí para nem sabia onde. Dirigi por aqui, pormeu carro, liguei o rádio e saí para nem sabia onde. Dirigi por aqui, por   
ali, dei várias voltas pela cidade até que parei perto da velha usina. Comoali, dei várias voltas pela cidade até que parei perto da velha usina. Como  
o dia estava chuvoso, embora tivesse dado uma pausa naquele momento,o dia estava chuvoso, embora tivesse dado uma pausa naquele momento,   
o rio estava mais cheio e descia pela cachoeira ao lado das ruínas como rio estava mais cheio e descia pela cachoeira ao lado das ruínas com   
certa fúria.certa fúria.

Desci  do carro e deixei  a  porta aberta.  Com as mãos nos bolsosDesci  do carro e deixei  a  porta aberta.  Com as mãos nos bolsos   
encostei  no  capô e  fiquei  observando aquela  tarde  fria  e  escura  comoencostei  no  capô e  fiquei  observando aquela  tarde  fria  e  escura  como  
minha alma. Não havia mais nada por ali além daquelas velhas ruínas, aminha alma. Não havia mais nada por ali além daquelas velhas ruínas, a   
natureza  e  eu.  Meus  pensamentos  eram  vazios,  o  que  eu  queria  eranatureza  e  eu.  Meus  pensamentos  eram  vazios,  o  que  eu  queria  era   
encontrar um pouco de paz e consegui. Até que uma garoa quase tão finaencontrar um pouco de paz e consegui. Até que uma garoa quase tão fina  
quanto uma névoa voltou a cair  do céu nublado e  do rádio do carro,quanto uma névoa voltou a cair  do céu nublado e  do rádio do carro,  
sintonizado em uma rádio focada em rock e heavy metal, começou a tocarsintonizado em uma rádio focada em rock e heavy metal, começou a tocar  
uma  música  que  fazia  todo  o  sentido  agora,  todas  as  palavras  eramuma  música  que  fazia  todo  o  sentido  agora,  todas  as  palavras  eram  
verdadeiras e não pude evitar que apenas uma lágrima rolasse enquantoverdadeiras e não pude evitar que apenas uma lágrima rolasse enquanto  
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ela  tocava  acompanhada  do  som  das  águas  furiosas.  Love  Hurts,ela  tocava  acompanhada  do  som  das  águas  furiosas.  Love  Hurts,  
Nazareth.Nazareth.

“O amor machuca, o amor deixa cicatrizes, o amor fere e prejudica qualquer“O amor machuca, o amor deixa cicatrizes, o amor fere e prejudica qualquer   
coração que não seja resistente ou forte o suficiente para aguentar muita dor,coração que não seja resistente ou forte o suficiente para aguentar muita dor,   

aguentar muita doraguentar muita dor
O amor é como uma nuvem que contém muita chuvaO amor é como uma nuvem que contém muita chuva

O amor machuca, oh, oh, oh o amor machucaO amor machuca, oh, oh, oh o amor machuca
Eu sou jovem, eu sei, mas mesmo assim eu sei que uma coisa ou duas eu aprendiEu sou jovem, eu sei, mas mesmo assim eu sei que uma coisa ou duas eu aprendi   

com você. Eu realmente aprendi muito, realmente aprendi muitocom você. Eu realmente aprendi muito, realmente aprendi muito
 O amor é como uma chama: ele te queima quando é ardente O amor é como uma chama: ele te queima quando é ardente

O amor machuca oh oh oh o amor machucaO amor machuca oh oh oh o amor machuca
Alguns tolos pensam em felicidade, alegria, união. Alguns tolos enganam a siAlguns tolos pensam em felicidade, alegria, união. Alguns tolos enganam a si   

mesmos, eu acho. Mas eles não estão enganando a mimmesmos, eu acho. Mas eles não estão enganando a mim
Eu sei que não é verdade, eu sei que não é verdadeEu sei que não é verdade, eu sei que não é verdade

O amor é apenas uma mentira criada para te deixar tristeO amor é apenas uma mentira criada para te deixar triste
         O amor machuca oh oh oh o amor machuca.”         O amor machuca oh oh oh o amor machuca.”

Ao som do solo de guitarras eu cheguei à conclusão que amor naAo som do solo de guitarras eu cheguei à conclusão que amor na   
verdade é só uma mentira. Um sentimento que só existe no coração deverdade é só uma mentira. Um sentimento que só existe no coração de   
tolos  e  fracos  que  são  destruídos  por  aqueles  que  sabem  usá-lo  semtolos  e  fracos  que  são  destruídos  por  aqueles  que  sabem  usá-lo  sem  
envolver-se. E eu nunca mais seria ferida por ele. Eu estava muito triste,envolver-se. E eu nunca mais seria ferida por ele. Eu estava muito triste,   
destruída   na  verdade mas  isso  foi  uma lição valiosa  para  mim.  Essadestruída   na  verdade mas  isso  foi  uma lição valiosa  para  mim.  Essa   
mentira chamada amor nunca mais iria entrar em meu  coração nuncamentira chamada amor nunca mais iria entrar em meu  coração nunca   
mais iria me dominar, nunca mais!mais iria me dominar, nunca mais!

Voltei para o carro e para a cidade. Precisava comprar um celularVoltei para o carro e para a cidade. Precisava comprar um celular   
novo pois o meu jazia  em pedaços no chão do meu quarto.  Entrei  nonovo pois o meu jazia  em pedaços no chão do meu quarto.  Entrei  no  
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shopping nem sei como, estava sentindo-me apenas uma sombra. Fui nashopping nem sei como, estava sentindo-me apenas uma sombra. Fui na   
primeira loja que vi e acabei comprando também o primeiro modelo queprimeira loja que vi e acabei comprando também o primeiro modelo que   
o  vendedor  me  ofereceu.  Dourado  com  uma  tela  bem  grande,o  vendedor  me  ofereceu.  Dourado  com  uma  tela  bem  grande,  
completamente diferente do antigo. Assim que saí da loja decidi que nãocompletamente diferente do antigo. Assim que saí da loja decidi que não  
queria voltar para casa. Optei por entrar em um charmoso Café Bar todoqueria voltar para casa. Optei por entrar em um charmoso Café Bar todo  
decorado com aquelas pequenas árvores japonesas,  almofadas e livros.decorado com aquelas pequenas árvores japonesas,  almofadas e livros.  
Pedi  um  Pedi  um  capuccino  capuccino  e  fiquei  numa mesa  do  canto  bebendo meu café  ee  fiquei  numa mesa  do  canto  bebendo meu café  e   
distraída com o guardanapo quando o som de muitas risadas chamoudistraída com o guardanapo quando o som de muitas risadas chamou  
minha atenção.minha atenção.

Do lado oposto onde eu estava,  um grupo de jovens da mesmaDo lado oposto onde eu estava,  um grupo de jovens da mesma  
faixa etária que eu, ria e conversava. Elas pareciam tão felizes. Estavamfaixa etária que eu, ria e conversava. Elas pareciam tão felizes. Estavam  
alegres  como  eu  gostaria  de  estar.  Fiquei  olhando  de  forma  discretaalegres  como  eu  gostaria  de  estar.  Fiquei  olhando  de  forma  discreta   
enquanto o garçom colocava na mesa a segunda rodada de copos. Assimenquanto o garçom colocava na mesa a segunda rodada de copos. Assim  
que ele se afastou fiz um sinal.que ele se afastou fiz um sinal.

― O que elas estão tomando? - quis saber.― O que elas estão tomando? - quis saber.     
―Vodca com licor de menta, a senhorita gostaria de experimentar?―Vodca com licor de menta, a senhorita gostaria de experimentar?
E quando a santinha aqui tinha bebido álcool no meio do dia ou emE quando a santinha aqui tinha bebido álcool no meio do dia ou em  

qualquer hora do dia?qualquer hora do dia?
― Quero.― Quero.
Decidi mudar aquela parte da minha vida. A maioria das pessoasDecidi mudar aquela parte da minha vida. A maioria das pessoas   

sempre quebram as regras e são felizes: hora de quebrar minhas própriassempre quebram as regras e são felizes: hora de quebrar minhas próprias  
regras. Quando tomei o primeiro gole me surpreendi com o sabor, eraregras. Quando tomei o primeiro gole me surpreendi com o sabor, era   
bom mas muito forte e desceu queimando minha garganta. A sensaçãobom mas muito forte e desceu queimando minha garganta. A sensação  
era boa e talvez depois de uma dose ou duas eu começasse a esquecer oera boa e talvez depois de uma dose ou duas eu começasse a esquecer o   
que me feria e ficaria feliz assim como as garotas  estavam. Fiquei umque me feria e ficaria feliz assim como as garotas  estavam. Fiquei um  
bom tempo por ali mas achei melhor não tomar outra dose, uma já haviabom tempo por ali mas achei melhor não tomar outra dose, uma já havia   
deixado as coisas estranhas e eu estava de carro.deixado as coisas estranhas e eu estava de carro.

Como o dia estava nublado e era final de verão, estava escurecendoComo o dia estava nublado e era final de verão, estava escurecendo  
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quando saí. Deixei o carro na praça central e saí caminhando, seria bomquando saí. Deixei o carro na praça central e saí caminhando, seria bom  
dar uma volta, despedir-me  de Bom Jesus por quem sabe muito tempo.dar uma volta, despedir-me  de Bom Jesus por quem sabe muito tempo.  
Eu amava aquela cidade até mais  do que Porto Alegre,  tudo em BomEu amava aquela cidade até mais  do que Porto Alegre,  tudo em Bom  
Jesus era calmaria e aconchego. Típicos de uma cidade pequena e maisJesus era calmaria e aconchego. Típicos de uma cidade pequena e mais   
ainda com o bônus de fazer parte dos Campos de Cima da Serra,  umainda com o bônus de fazer parte dos Campos de Cima da Serra,  um  
lugar onde você se sente na Europa e não na América do Sul.lugar onde você se sente na Europa e não na América do Sul.

As pessoas passavam por mim tão calmas e felizes, casais de mãosAs pessoas passavam por mim tão calmas e felizes, casais de mãos  
dadas estavam por toda a parte. Idiotas! Pensei antes de sentar-me em umdadas estavam por toda a parte. Idiotas! Pensei antes de sentar-me em um  
banquinho  debaixo  da  árvore  mais  frondosa  da  praça.  Comprei  umbanquinho  debaixo  da  árvore  mais  frondosa  da  praça.  Comprei  um  
saquinho de pipoca doce e tentei sentir todo aquele clima gostoso à minhasaquinho de pipoca doce e tentei sentir todo aquele clima gostoso à minha  
volta. Mas infelizmente o que teimava em ficar repetindo e repetindo eravolta. Mas infelizmente o que teimava em ficar repetindo e repetindo era   
a conversa daqueles dois malditos.  Acabei  por concluir que mais umaa conversa daqueles dois malditos.  Acabei  por concluir que mais uma  
dose daquela bebida da tarde iria cair  muito bem, então voltei  para odose daquela bebida da tarde iria cair  muito bem, então voltei  para o  
carro e fui em direção ao Corujão, o tal bar onde minha amiga trabalhava.carro e fui em direção ao Corujão, o tal bar onde minha amiga trabalhava.

A chuva desabou com uma força impressionante junto com a noite.A chuva desabou com uma força impressionante junto com a noite.   
Parei o carro numa vaga mais distante do estacionamento cheio de motosParei o carro numa vaga mais distante do estacionamento cheio de motos  
e alguns carros. Estava quase descendo quando meu sangue gelou. Leveie alguns carros. Estava quase descendo quando meu sangue gelou. Levei  
um choque.  Para logo depois  começar a sentir  a  raiva borbulhar meuum choque.  Para logo depois  começar a sentir  a  raiva borbulhar meu  
sangue. Na última janela da esquerda, Damian. Dois loiros estavam desangue. Na última janela da esquerda, Damian. Dois loiros estavam de  
costas para a janela e eu soube que eram Pietro e Harriet e ao lado dele,costas para a janela e eu soube que eram Pietro e Harriet e ao lado dele,   
Marianjel.Marianjel.

Eles riam. Riam muito. Damian parecia contar alguma coisa que osEles riam. Riam muito. Damian parecia contar alguma coisa que os  
divertia demais, tinha um copo na mão e na mesa três garrafas de uísque.divertia demais, tinha um copo na mão e na mesa três garrafas de uísque.   
Então a peste ruiva deitou a cabeça em seu peito e ele a abraçou! Mas queEntão a peste ruiva deitou a cabeça em seu peito e ele a abraçou! Mas que  
filho da #*@°! Estavam tão felizes juntos, formavam um casal perfeito,filho da #*@°! Estavam tão felizes juntos, formavam um casal perfeito,   
bebiam juntos,  riam juntos.  bebiam juntos,  riam juntos.  E isso doeu tanto que você nem faz ideia.E isso doeu tanto que você nem faz ideia.   
Senti-me desprezada, menosprezada... Senti-me desprezada, menosprezada... e ele tão feliz com ela enquanto eue ele tão feliz com ela enquanto eu  
tinha chorado rios e sentido-me a mais miserável das mulheres.tinha chorado rios e sentido-me a mais miserável das mulheres.   Será queSerá que  
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ainda  estavam  falando  de  mim?  Da  minha  burrice?  Do  meu  amorainda  estavam  falando  de  mim?  Da  minha  burrice?  Do  meu  amor  
inocente por ele? Da forma imbecil como me entreguei a ele totalmenteinocente por ele? Da forma imbecil como me entreguei a ele totalmente  
apaixonada? apaixonada? 

A hipótese fez meu estômago apertar e meu coração disparou. AA hipótese fez meu estômago apertar e meu coração disparou. A  
vergonha começou a me dominar e me senti tão humilhada. As lágrimasvergonha começou a me dominar e me senti tão humilhada. As lágrimas   
começaram a queimar em meus olhos. começaram a queimar em meus olhos. Damian pegou o copo de uísque eDamian pegou o copo de uísque e  
bebeu dele possivelmente pela décima vez desde que cheguei ali e então...bebeu dele possivelmente pela décima vez desde que cheguei ali e então...   
Marianjel  o  beijou.  Ele  correspondeu  e  os  dois  trocaram  um  beijoMarianjel  o  beijou.  Ele  correspondeu  e  os  dois  trocaram  um  beijo  
apaixonado.  apaixonado.  Eles  se  beijaram!!!  Simples  assim.  Beijaram-seEles  se  beijaram!!!  Simples  assim.  Beijaram-se  
apaixonadamente  e  eu  trinquei  os  dentes.  O  momento  simplesmenteapaixonadamente  e  eu  trinquei  os  dentes.  O  momento  simplesmente  
parou,  congelou.  Como  se  todo  meu  corpo  e  minha  mente  fizessemparou,  congelou.  Como  se  todo  meu  corpo  e  minha  mente  fizessem  
questão de fotografar aquele momento em minha memória para tratar dequestão de fotografar aquele momento em minha memória para tratar de   
nunca mais esquecer.  Agora eu via com meus olhos a traição dele,  nanunca mais esquecer.  Agora eu via com meus olhos a traição dele,  na   
outra  noite  eu  ouvi  mas  agora  eu  via.  Via  bem  claramente  Damianoutra  noite  eu  ouvi  mas  agora  eu  via.  Via  bem  claramente  Damian  
Moreton.Moreton.

― Desgraçado...― Desgraçado...
Sussurrei entredentes, dSussurrei entredentes, dei a ré em alta velocidade e o carro cortou aei a ré em alta velocidade e o carro cortou a  

chuva  até  a  estrada  onde  o  virei  e  acelerei.chuva  até  a  estrada  onde  o  virei  e  acelerei.  A  chuva  estava  caindo A  chuva  estava  caindo  
furiosamente,  os  faróis  do  carro  iluminavam  a  estrada  molhada  e  eufuriosamente,  os  faróis  do  carro  iluminavam  a  estrada  molhada  e  eu  
sentindo vontade de gritar. Pisei bem fundo no acelerador e tudo pareceusentindo vontade de gritar. Pisei bem fundo no acelerador e tudo pareceu  
voar aos lados do carro.voar aos lados do carro.

Eu deixei cair meu coração e enquanto ele caía você se ergueu para reivindicá-lo,Eu deixei cair meu coração e enquanto ele caía você se ergueu para reivindicá-lo,   
estava escuro e eu estava acabadaestava escuro e eu estava acabada

Até que você beijou meus lábios e me salvouAté que você beijou meus lábios e me salvou
 Minhas mãos eram  fortes mas meus joelhos eram muito fracos para permanecer Minhas mãos eram  fortes mas meus joelhos eram muito fracos para permanecer   

em seus braços sem cair até seus pésem seus braços sem cair até seus pés
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Adele  cantava  Adele  cantava  Set  Fire  To  The  RainSet  Fire  To  The  Rain no  som  alto  do  meu  carro. no  som  alto  do  meu  carro.  
AAcelerei naquela estrada molhada como se tentasse fugir da dor dentrocelerei naquela estrada molhada como se tentasse fugir da dor dentro   
do meu coração. Mas ela ficava mais forte e mais forte assim como asdo meu coração. Mas ela ficava mais forte e mais forte assim como as   
lágrimas em abundâncialágrimas em abundância, meu coração havia acabado de levar seu último, meu coração havia acabado de levar seu último  
golpe, se é que ele ainda aguentava mais um, a felicidade deles. Sgolpe, se é que ele ainda aguentava mais um, a felicidade deles. Só entãoó então  
senti raiva, muita raiva misturada com a dor de ser desprezada, usadasenti raiva, muita raiva misturada com a dor de ser desprezada, usada  
mas o pior de tudo é  que ele era  feliz com aquela maldita  mulher.mas o pior de tudo é  que ele era  feliz com aquela maldita  mulher.  A A  
estrada voava. A chuva caía. Meu coração sangrava.estrada voava. A chuva caía. Meu coração sangrava.

Mas há um lado seu que eu nunca conheci, nunca conheci.Mas há um lado seu que eu nunca conheci, nunca conheci.
Todas as coisas que você disse nunca foram verdade, nunca foram verdade. E osTodas as coisas que você disse nunca foram verdade, nunca foram verdade. E os   

jogos que você tinha jogado, você sempre ganharia, sempre ganharia.jogos que você tinha jogado, você sempre ganharia, sempre ganharia.

Parei o carro no acostamento deserto pois estava tomada por umParei o carro no acostamento deserto pois estava tomada por um  
choro descontrolado, iria acontecer um acidente se eu continuasse. Eu nãochoro descontrolado, iria acontecer um acidente se eu continuasse. Eu não  
podia mais! Eu não podia, eu não podia mais aguentar tanta dor! Tantapodia mais! Eu não podia, eu não podia mais aguentar tanta dor! Tanta   
raiva! Por que ele fez isso comigo, por quê? Eu não podia suportar mais.raiva! Por que ele fez isso comigo, por quê? Eu não podia suportar mais.   
Esmurrei o volante várias vezes e depois saí do carro deixando a portaEsmurrei o volante várias vezes e depois saí do carro deixando a porta   
aberta, caminhei até a frente dele e gritei. Gritei bem alto liberando aquelaaberta, caminhei até a frente dele e gritei. Gritei bem alto liberando aquela   
dor imensa, gritei para a chuva que tentava abafar meu choro. Nenhumdor imensa, gritei para a chuva que tentava abafar meu choro. Nenhum  
carro passava,  eu estava sozinha naquela  noite  tempestuosa quase emcarro passava,  eu estava sozinha naquela  noite  tempestuosa quase em  
meio ao nada.meio ao nada.

― Por quêêêêêêêêêêêêêêêêê? - gritei – Por que fingiu que me amava― Por quêêêêêêêêêêêêêêêêê? - gritei – Por que fingiu que me amava  
seu maldito? Por que brincou comigo desse jeito? Por que me enganou???seu maldito? Por que brincou comigo desse jeito? Por que me enganou???   
Eu  só  te  amei  seu  desgraçado,  reneguei  minha  família,  meus  amigos,Eu só  te  amei  seu  desgraçado,  reneguei  minha  família,  meus  amigos,   
minha própria história, eu só te amei...  só te amei...  - então desabei deminha própria história, eu só te amei...  só te amei...  - então desabei de  
joelhos no chão chorando do fundo da minha alma. A dor parecia que iajoelhos no chão chorando do fundo da minha alma. A dor parecia que ia   
resgar meu peito.resgar meu peito.
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Quando eu deitava com você eu poderia permanecer lá, fechar os olhos SentirQuando eu deitava com você eu poderia permanecer lá, fechar os olhos Sentir   
você aqui para semprevocê aqui para sempre

Você e eu juntos, nada é melhor!Você e eu juntos, nada é melhor!
Mas há um lado seu que eu nunca conheci, nunca conheciMas há um lado seu que eu nunca conheci, nunca conheci

Todas as coisas que você disse nunca foram verdade, nunca foram verdade E osTodas as coisas que você disse nunca foram verdade, nunca foram verdade E os   
jogos que você jogava, você sempre ganharia, sempre ganhariajogos que você jogava, você sempre ganharia, sempre ganharia

Mas eu ateei fogo à chuva a assisti cair enquanto tocava seu rostoMas eu ateei fogo à chuva a assisti cair enquanto tocava seu rosto
Bem, ela queimava enquanto eu choravaBem, ela queimava enquanto eu chorava

Porque eu a ouvia gritando seu nome, seu nome!Porque eu a ouvia gritando seu nome, seu nome!

―  Já  chega!  Chega  de  chorar  Lavígnia!  -  falei  a  mim  mesma―  Já  chega!  Chega  de  chorar  Lavígnia!  -  falei  a  mim  mesma  
enquanto me levantava – Essas foram as últimas lágrimas que derrameienquanto me levantava – Essas foram as últimas lágrimas que derramei  
por você Damian Moreton.por você Damian Moreton.

Eu ateei fogo à chuva e nos joguei nas chamas.Eu ateei fogo à chuva e nos joguei nas chamas.
Bem eu senti que algo morreu.Bem eu senti que algo morreu.

Porque eu sabia que aquela era a última vez, a última vez!Porque eu sabia que aquela era a última vez, a última vez!

― Eu nunca mais vou chorar por você, eu prometo. - então tirei do― Eu nunca mais vou chorar por você, eu prometo. - então tirei do  
bolso  aquele  maldito  colar  que  ele  tinha  me  dado  no  aniversário  debolso  aquele  maldito  colar  que  ele  tinha  me  dado  no  aniversário  de  
Mariana,  eu  iria  jogá-lo  na  cachoeira  à  tarde  mas  acabei  esquecendo,Mariana,  eu  iria  jogá-lo  na  cachoeira  à  tarde  mas  acabei  esquecendo,   
segurei a corrente e olhei com um ódio mortal para o pingente –  segurei a corrente e olhei com um ódio mortal para o pingente –  VouVou  
vingar-me  de você – agora falei em voz baixa pois a dor havia sumido –vingar-me  de você – agora falei em voz baixa pois a dor havia sumido –  
vou vingar-me ou meu nome não é Lavígnia Marques Durani. Por minhavou vingar-me ou meu nome não é Lavígnia Marques Durani. Por minha  
vida eu juro que vou me vingar de você.vida eu juro que vou me vingar de você.

Então o deixei cair aos meus pés.Então o deixei cair aos meus pés.
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       Deixe queimar ohhhh deixe queimar, deixe queimar.       Deixe queimar ohhhh deixe queimar, deixe queimar.

Sim, que queimasse! Que todo o amor que senti por ele queimasseSim, que queimasse! Que todo o amor que senti por ele queimasse   
até virar cinzas e somente o ódio por ele habitasse meu ser. Voltei para oaté virar cinzas e somente o ódio por ele habitasse meu ser. Voltei para o  
carro completamente encharcada mas com um alívio imenso. Agora nãocarro completamente encharcada mas com um alívio imenso. Agora não  
doía mais. Agora eu só tinha uma coisa em mente: vingança.doía mais. Agora eu só tinha uma coisa em mente: vingança.  
                                                                                                            

                                                                                                                  FF
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33
 Descobrindo-se Descobrindo-se
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 dia  seguinte  começou  sem  chuva  mas  ainda  estava  nublado.dia  seguinte  começou  sem  chuva  mas  ainda  estava  nublado.  
Passei quase o tempo todo ocupada com alguma  Passei quase o tempo todo ocupada com alguma  coisa,  saí paracoisa,  saí para  
comprar algo que necessitasse e assim tentei manter minha mentecomprar algo que necessitasse e assim tentei manter minha mente  

longe dos últimos acontecimentos. longe dos últimos acontecimentos. 
O

― A senhora vai cuidar bem dela? - perguntei pela décima terceira― A senhora vai cuidar bem dela? - perguntei pela décima terceira   
vez à vizinha.vez à vizinha.

― Não se preocupe Lavígnia, vou cuidar bem da sua gatinha. Não― Não se preocupe Lavígnia, vou cuidar bem da sua gatinha. Não  
haverá problemas, tenho o velho Trovão aqui – era o cachorro dela – mashaverá problemas, tenho o velho Trovão aqui – era o cachorro dela – mas   
ele  está  velho demais  para  fazer  qualquer  coisa  que não seja  comer  eele  está  velho demais  para  fazer  qualquer  coisa  que não seja  comer  e   
dormir, não vai se importar com a Néftis.dormir, não vai se importar com a Néftis.

― Bem, mas se acontecer qualquer coisa leve-a ao veterinário,  já― Bem, mas se acontecer qualquer coisa leve-a ao veterinário,  já   
deixei avisado lá que se a senhora levá-la eu envio o pagamento na contadeixei avisado lá que se a senhora levá-la eu envio o pagamento na conta   
da clínica.da clínica.

― Não se preocupe.― Não se preocupe.
Então ela estendeu as mãos para pegar a caixinha de transporteEntão ela estendeu as mãos para pegar a caixinha de transporte  

onde meu tesouro estava e senti de vontade de chorar! Aquela era a pioronde meu tesouro estava e senti de vontade de chorar! Aquela era a pior  
parte em viajar, deixar minha amiguinha do coração.parte em viajar, deixar minha amiguinha do coração.

― A mamãe vai ter que sair princesa – falei com ela que me olhava― A mamãe vai ter que sair princesa – falei com ela que me olhava   
com os olhos arregalados, estava assustada é claro – mas eu te prometocom os olhos arregalados, estava assustada é claro – mas eu te prometo  
que quando eu voltar tudo vai ser diferente, tá? Tudo mesmo.que quando eu voltar tudo vai ser diferente, tá? Tudo mesmo.

Fiz  um carinho nela e passei-a  por cima da cerca branca e  logoFiz  um carinho nela e passei-a  por cima da cerca branca e  logo  
depois uma sacola com ração e todas as outras coisas que ela adorava.depois uma sacola com ração e todas as outras coisas que ela adorava.

― A Bete vai chegar rápido, né? Nem vai dar tempo da mocinha― A Bete vai chegar rápido, né? Nem vai dar tempo da mocinha  
aqui sentir falta de casa.aqui sentir falta de casa.

Disse a vizinha e eu dei um sorriso torto. Então o carro de NeitanDisse a vizinha e eu dei um sorriso torto. Então o carro de Neitan  
parou  e  Ágatha  e  Mariana  saíram  dele.  Olhei  rapidamente  e  voltei  aparou  e  Ágatha  e  Mariana  saíram  dele.  Olhei  rapidamente  e  voltei  a  
conversar.conversar.
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― Vai sim, já falei com ela.― Vai sim, já falei com ela.
― Já está pronta? - Mariana finalmente falou comigo e eu dei um― Já está pronta? - Mariana finalmente falou comigo e eu dei um  

olhar enviesado para ela.olhar enviesado para ela.
― Sim. - resposta com 2 graus abaixo de zero.― Sim. - resposta com 2 graus abaixo de zero.
― Então vamos – ela falava toda animada e eufórica como sempre –― Então vamos – ela falava toda animada e eufórica como sempre –  

Todos vamos para Porto Alegre no jatinho do pai do Zac! Todos vamos para Porto Alegre no jatinho do pai do Zac! 
Ao dizer  isso  correu  para  pegar  suas  malas  e  vi  Neitan  abrir  oAo dizer  isso  correu  para  pegar  suas  malas  e  vi  Neitan  abrir  o   

porta-malas, logo depois foi ajudá-las a buscar as malas.porta-malas, logo depois foi ajudá-las a buscar as malas.
― Nossa,  pelo  jeito  a  viagem vai  ser  animada,  não  é?  -  disse  a― Nossa,  pelo  jeito  a  viagem vai  ser  animada,  não  é?  -  disse  a   

vizinha.vizinha.
― Verdade... ah aqui está a caminha dela.― Verdade... ah aqui está a caminha dela.
Como  iria  ficar  fora  de  casa  por  duas  semanas,  Néftis  não  iriaComo  iria  ficar  fora  de  casa  por  duas  semanas,  Néftis  não  iria  

dormir na cama de ninguém então não podia esquecer da cama dela.dormir na cama de ninguém então não podia esquecer da cama dela.
― E as suas malas Lavígnia?― E as suas malas Lavígnia?
Neitan perguntou e vi os três me olhando com um leve alarme jáNeitan perguntou e vi os três me olhando com um leve alarme já   

que desde que chegaram para pagar as malas eu não fiz menção de meque desde que chegaram para pagar as malas eu não fiz menção de me  
mover do lugar.mover do lugar.

― Estão lá dentro.― Estão lá dentro.
― Eu pego para você. - ofereceu-se.― Eu pego para você. - ofereceu-se.
― Não, obrigada.― Não, obrigada.
― Mas já estamos indo! - avisou minha irmã.― Mas já estamos indo! - avisou minha irmã.
― E daí? - pahhhh! Eu estava arrasando na frieza. ― E daí? - pahhhh! Eu estava arrasando na frieza. 
― Como assim? Não vai conosco? - Indagou Neit.― Como assim? Não vai conosco? - Indagou Neit.
― Não, ainda está cedo para ir para a rodoviária, meu ônibus sai às― Não, ainda está cedo para ir para a rodoviária, meu ônibus sai às  

duas. - era uma hora e a rodoviária era perto.duas. - era uma hora e a rodoviária era perto.
― Ônibus? - os três estranharam.― Ônibus? - os três estranharam.
― Sim, qual o problema?― Sim, qual o problema?
― Não vai para Porto Alegre com a gente de jatinho? - Mariana― Não vai para Porto Alegre com a gente de jatinho? - Mariana  
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perguntou quase ofendida.perguntou quase ofendida.
― Não. - fui categórica.― Não. - fui categórica.
― Por que não? - ele perguntou totalmente surpreso.― Por que não? - ele perguntou totalmente surpreso.
―  Vou  estar  no  aeroporto  antes  das  cinco  se  é  isso  que  está―  Vou  estar  no  aeroporto  antes  das  cinco  se  é  isso  que  está  

preocupando vocês.preocupando vocês.
― Não,   não é  isso  mas  por  que não quer  ir  conosco?  -  Neitan― Não,   não é  isso  mas  por  que não quer  ir  conosco?  -  Neitan   

perguntou outra vez.perguntou outra vez.
― Vejo vocês lá. - dei as costas para ele e voltei a falar com a vizinha― Vejo vocês lá. - dei as costas para ele e voltei a falar com a vizinha   

– Obrigada por cuidar dela, agora tenho que ir chamar um táxi e pegar– Obrigada por cuidar dela, agora tenho que ir chamar um táxi e pegar   
minhas malas.minhas malas.

― Por nada querida, boa viagem. - disse nossa vizinha.― Por nada querida, boa viagem. - disse nossa vizinha.
― Obrigada, até a volta.― Obrigada, até a volta.
― Até.― Até.
Então simplesmente dei as costas e entrei. Podia sentir o olhar delesEntão simplesmente dei as costas e entrei. Podia sentir o olhar deles  

mas minha primeira atitude para minha mudança era: fazer o que queromas minha primeira atitude para minha mudança era: fazer o que quero  
sem  dar  explicação  a  ninguém.  Além  disso  eles  estavam  sem  dar  explicação  a  ninguém.  Além  disso  eles  estavam   se  achando se  achando  
demais com aquele ar de certinhos,  juízes e tal!  Eu já  demais com aquele ar de certinhos,  juízes e tal!  Eu já  estava cheia deestava cheia de  
gente querendo mandar na minha vida e dar-me lição de moral.gente querendo mandar na minha vida e dar-me lição de moral.

― Por que eu tenho a impressão que você está evitando-me? - ouvi― Por que eu tenho a impressão que você está evitando-me? - ouvi   
a voz dele quando estava no meio da sala.a voz dele quando estava no meio da sala.

― Não faço ideia. - respondi sarcástica e ele deu um risinho.― Não faço ideia. - respondi sarcástica e ele deu um risinho.
― Olha, ainda não me desculpei pela nossa briga. Eu sinto muito,― Olha, ainda não me desculpei pela nossa briga. Eu sinto muito,   

sei que eu deveria...sei que eu deveria...
― Ah Neitan pode parar, não quero suas desculpas nem nada então― Ah Neitan pode parar, não quero suas desculpas nem nada então  

pode ir levar as amiguinhas para passear.pode ir levar as amiguinhas para passear.
Fiz um sinal com a mão como quem diz “está dispensado, pode ir”Fiz um sinal com a mão como quem diz “está dispensado, pode ir”  

e virei para ir buscar minhas malas, mas quando pisei no primeiro degraue virei para ir buscar minhas malas, mas quando pisei no primeiro degrau  
da  escada ele  segurou minha mão.  Fiquei  surpresa  como ele  havia  seda escada ele  segurou minha mão.  Fiquei  surpresa  como ele  havia  se  
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aproximado tão rápido. Olhei para ele com aquela cara de aproximado tão rápido. Olhei para ele com aquela cara de que diabos vocêque diabos você   
está fazendo?está fazendo?

― Que diabos você está fazendo?― Que diabos você está fazendo?
― Quero te dar isso.― Quero te dar isso.
Só então notei que trazia um saco preto de tamanho médio na mão.Só então notei que trazia um saco preto de tamanho médio na mão.  

Tirou  dele  um  círculo  feito  de  corda  que  parecia  ter  sido  queimada,Tirou  dele  um  círculo  feito  de  corda  que  parecia  ter  sido  queimada,   
dentro dele três pequenas cordas e cada uma trazia em sua ponta umdentro dele três pequenas cordas e cada uma trazia em sua ponta um  
objeto. Uma pedra, uma pena e na última algo parecido com escamas deobjeto. Uma pedra, uma pena e na última algo parecido com escamas de   
peixe.peixe.

― E o que é isso?― E o que é isso?
― É um amuleto, é mágico, sabia?― É um amuleto, é mágico, sabia?
― Não diga.― Não diga.
―  Digo  sim.  Você  já  notou  que  os  Nunes  vivem  conosco  e―  Digo  sim.  Você  já  notou  que  os  Nunes  vivem  conosco  e  

conhecem nosso segredo, não é?conhecem nosso segredo, não é?
Bem, já que ele estava falando eu tinha notado e me perguntadoBem, já que ele estava falando eu tinha notado e me perguntado  

por que eles sabiam.por que eles sabiam.
― É... já.― É... já.
― A história é meio longa para contar agora mas eles são índios― A história é meio longa para contar agora mas eles são índios  

descendentes das antigas tribos que habitavam essas planícies há muitodescendentes das antigas tribos que habitavam essas planícies há muito  
tempo. São mestres na arte da magia e usam isto há séculos para afastartempo. São mestres na arte da magia e usam isto há séculos para afastar   
criaturas malignas.  Nunca nenhuma das criaturas que caçamos chegoucriaturas malignas.  Nunca nenhuma das criaturas que caçamos chegou  
perto da nossa casa por causa disso – apontou o amuleto – ele representaperto da nossa casa por causa disso – apontou o amuleto – ele representa   
o equilíbrio da natureza e todas as criaturas das trevas são anormais ào equilíbrio da natureza e todas as criaturas das trevas são anormais à   
natureza. A corda foi queimada e representa o fogo, a pedra representa anatureza. A corda foi queimada e representa o fogo, a pedra representa a  
terra, a pena o ar e as escamas a água.terra, a pena o ar e as escamas a água.

― Interessante. - tive que admitir.― Interessante. - tive que admitir.
― Deixa isso pendurado perto de uma das portas e peça para seus― Deixa isso pendurado perto de uma das portas e peça para seus  

avós não tirá-lo por nenhuma razão, tudo bem?avós não tirá-lo por nenhuma razão, tudo bem?
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Eu sabia o que ele temia, e estava certo.Eu sabia o que ele temia, e estava certo.
― Obrigada.― Obrigada.
Peguei  o  objeto  e  confesso  que  a  atitude  dele  me  tocou  umPeguei  o  objeto  e  confesso  que  a  atitude  dele  me  tocou  um  

pouquinho, foi muito gentil não foi?pouquinho, foi muito gentil não foi?
― Vou fazer isso. - garanti.― Vou fazer isso. - garanti.
― Ótimo.― Ótimo.
Ele disse com um sorriso e não sei por que raios eu me senti presaEle disse com um sorriso e não sei por que raios eu me senti presa  

naqueles olhos inacreditáveis de tão lindos.naqueles olhos inacreditáveis de tão lindos.
― Nos vemos no aeroporto. ― Nos vemos no aeroporto. 
Falei  dando as costas e ouvi  o seu “ok”.  Peguei minhas malas eFalei  dando as costas e ouvi  o seu “ok”.  Peguei minhas malas e   

deixei perto da escada e fui fechar todas as janelas. Depois desci com elas,deixei perto da escada e fui fechar todas as janelas. Depois desci com elas,   
então  pendurei  o  amuleto  em  cima  da  porta  da  cozinha,  deixei  umentão  pendurei  o  amuleto  em  cima  da  porta  da  cozinha,  deixei  um  
bilhetinho na porta da geladeira pedindo que não tirassem aquele objetobilhetinho na porta da geladeira pedindo que não tirassem aquele objeto  
do lugar. Era mais do que claro que o desgraçado do Damian iria atrás dedo lugar. Era mais do que claro que o desgraçado do Damian iria atrás de  
mim cedo ou tarde para saber por que não cumpri nosso trato.mim cedo ou tarde para saber por que não cumpri nosso trato.

Então  uma  percepção  horrível  fez  um  gelo  invisível  descer  porEntão  uma  percepção  horrível  fez  um  gelo  invisível  descer  por  
minha coluna. Damian podia fazer mal a eles para me obrigar a voltar!minha coluna. Damian podia fazer mal a eles para me obrigar a voltar!   
Coloquei a mão na boca e me encostei na pia... mas o infeliz pensava queColoquei a mão na boca e me encostei na pia... mas o infeliz pensava que  
eu ainda o amava e me derretia por ele. Não fazia a menor ideia de queeu ainda o amava e me derretia por ele. Não fazia a menor ideia de que   
eu o havia descoberto. Desta forma não arriscaria seu disfarce de vampiroeu o havia descoberto. Desta forma não arriscaria seu disfarce de vampiro  
bonzinho.  Sim,  não  havia  razão  para  preocupar-me  pois  quando  elebonzinho.  Sim,  não  havia  razão  para  preocupar-me  pois  quando  ele   
descobrisse que eu já sabia o inseto que era eu já teria condições de acabardescobrisse que eu já sabia o inseto que era eu já teria condições de acabar  
com a raça dele e daquele clã maldito também.com a raça dele e daquele clã maldito também.

Então, ele é que teria medo de mim! E eu iria dar muitas razõesEntão, ele é que teria medo de mim! E eu iria dar muitas razões   
para ele ter medo. Ele que me aguardasse. Tranquei tudo na cozinha e fuipara ele ter medo. Ele que me aguardasse. Tranquei tudo na cozinha e fui   
chamar um táxi. Quando ele chegou, saí com minhas coisas, o taxista veiochamar um táxi. Quando ele chegou, saí com minhas coisas, o taxista veio  
correndo para me ajudar. Quando abri a porta do táxi lancei um últimocorrendo para me ajudar. Quando abri a porta do táxi lancei um último  
olhar para aquela casa. Era a segunda despedida que eu fazia em meses.olhar para aquela casa. Era a segunda despedida que eu fazia em meses.   
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Minha vida  tinha  dado um giro  muito  grande  e  eu iria  mudar  aindaMinha vida  tinha  dado um giro  muito  grande  e  eu iria  mudar  ainda  
muito  mais.  Porém  algo  sussurrou  no  meu  ouvido  que  eu  não  veriamuito  mais.  Porém  algo  sussurrou  no  meu  ouvido  que  eu  não  veria  
minha casa outra  vez por  muito  tempo...  muito  tempo.  Mas eu volto,minha casa outra  vez por  muito  tempo...  muito  tempo.  Mas eu volto,  
prometi, tenho assuntos para resolver aqui. prometi, tenho assuntos para resolver aqui. 

Então entrei no táxi. Logo estava em meu ônibus de volta à capitalEntão entrei no táxi. Logo estava em meu ônibus de volta à capital   
do Rio Grande, a viagem durou em torno de duas horas e da rodoviáriado Rio Grande, a viagem durou em torno de duas horas e da rodoviária   
de Porto Alegre até o aeroporto o trajeto de táxi não durou 10 minutos.de Porto Alegre até o aeroporto o trajeto de táxi não durou 10 minutos.   
Em Porto Alegre o sol brilhava a toda num céu azul profundo, os carrosEm Porto Alegre o sol brilhava a toda num céu azul profundo, os carros   
iam e vinham, pessoas saindo e outras chegando. Estava em casa de volta!iam e vinham, pessoas saindo e outras chegando. Estava em casa de volta!   
Mas infelizmente, ou felizmente, não por muito tempo. Coloquei meusMas infelizmente, ou felizmente, não por muito tempo. Coloquei meus  
óculos escuros e saí pelo movimentado saguão arrastando minha enormeóculos escuros e saí pelo movimentado saguão arrastando minha enorme  
mala lilás de rodinhas.mala lilás de rodinhas.

Mas é claro que eu não teria como evitar a lembrança da última vezMas é claro que eu não teria como evitar a lembrança da última vez   
que estive ali.  Estava voltando de Manaus e ele estava esperando porque estive ali.  Estava voltando de Manaus e ele estava esperando por   
mim. Recriminei  a mim mesma por permitir  que ele voltasse à minhamim. Recriminei  a mim mesma por permitir  que ele voltasse à minha  
mente mas no fundo eu sabia que ele nunca sairia da minha cabeça. Tudomente mas no fundo eu sabia que ele nunca sairia da minha cabeça. Tudo  
o que ele fez era forte demais para ser esquecido mas depois de matá-loo que ele fez era forte demais para ser esquecido mas depois de matá-lo   
talvez ele sumisse quase completamente das minhas lembranças. Por tertalvez ele sumisse quase completamente das minhas lembranças. Por ter   
parado na rodoviária para tomar um suco cheguei ao aeroporto às quatroparado na rodoviária para tomar um suco cheguei ao aeroporto às quatro   
e meia da tarde. e meia da tarde. 

Fiz o Fiz o check in check in e então fui  para o avião. Quando vinha pelo corredore então fui  para o avião. Quando vinha pelo corredor  
fui alvo dos olhares de todos eles. Com certeza acharam fui alvo dos olhares de todos eles. Com certeza acharam mesmo que eumesmo que eu  
não iria ir com eles. Foi legal ter dado um sustinho em todos, aliás sernão iria ir com eles. Foi legal ter dado um sustinho em todos, aliás ser   
rebelde era mesmo muito legal, eu iria ficar bem mais. Minha poltrona erarebelde era mesmo muito legal, eu iria ficar bem mais. Minha poltrona era   
na janela e meu companheiro de viagem seria Neitan.na janela e meu companheiro de viagem seria Neitan.

― Quase pensei que você tinha desistido. - disse ele enquanto eu― Quase pensei que você tinha desistido. - disse ele enquanto eu  
guardava minha bagagem de mão.guardava minha bagagem de mão.

― É, quase.― É, quase.
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Foi tudo que falei e escorreguei para meu lugar. O celular, que jáFoi tudo que falei e escorreguei para meu lugar. O celular, que já   
estava em modo avião, iria ser minha companhia ideal. Coloquei os fonesestava em modo avião, iria ser minha companhia ideal. Coloquei os fones  
e fui checar se todos os dados estavam em ordem no cartão de memória.e fui checar se todos os dados estavam em ordem no cartão de memória.  
Enquanto mexia encontrei uma pasta intitulada “rock” e lembrei que oEnquanto mexia encontrei uma pasta intitulada “rock” e lembrei que o   
irmão  de  Rodrigo  tinha  passado-me  um  dia  quando  Rodrigo  nosirmão  de  Rodrigo  tinha  passado-me  um  dia  quando  Rodrigo  nos  
convenceu a descer de rapel uma cachoeira em Aparados da Serra.convenceu a descer de rapel uma cachoeira em Aparados da Serra.

A lembrança daquele dia trouxe um sorriso involuntário aos meusA lembrança daquele dia trouxe um sorriso involuntário aos meus  
lábios. Então me dei conta de que sentia muita saudade de todos eles, doslábios. Então me dei conta de que sentia muita saudade de todos eles, dos  
dias  que  passamos juntos,  das  risadas.  Eu  sentiria  muito  mais  a  faltadias  que  passamos juntos,  das  risadas.  Eu  sentiria  muito  mais  a  falta   
deles, meus amigos representavam uma época tão boa da minha vida. Eudeles, meus amigos representavam uma época tão boa da minha vida. Eu  
iria voltar a vê-los quando retornasse ao Brasil e com certeza eles teriamiria voltar a vê-los quando retornasse ao Brasil e com certeza eles teriam   
uma surpresa.  Coloquei  para  tocar  aquela  pasta  e  embora  as  músicasuma surpresa.  Coloquei  para  tocar  aquela  pasta  e  embora  as  músicas   
fossem exatamente o contrário do que eu ouvia, eu gostei.fossem exatamente o contrário do que eu ouvia, eu gostei.

Aquele  estilo  era  agressivo,  decidido  e  corajoso.  Tudo o  que euAquele  estilo  era  agressivo,  decidido  e  corajoso.  Tudo o  que eu   
queria ser, fui ouvindo aquela queria ser, fui ouvindo aquela playlistplaylist até a metade da viagem até que me até a metade da viagem até que me  
deu sono e eu dormi. Ninguém tentou puxar assunto deu sono e eu dormi. Ninguém tentou puxar assunto comigo embora eucomigo embora eu  
sentisse que Neitan queria muito fazer isso. Chegamos em Manaus porsentisse que Neitan queria muito fazer isso. Chegamos em Manaus por  
volta da meia-noite, mantive a lei do silêncio, fiquei na minha o tempovolta da meia-noite, mantive a lei do silêncio, fiquei na minha o tempo  
todo.  Até descobrir  que iríamos de barco até  certo  ponto do rio  ondetodo.  Até descobrir  que iríamos de barco até  certo  ponto do rio  onde   
ficaríamos.ficaríamos.

― Você não está falando sério. - disse enquanto esperávamos nosso― Você não está falando sério. - disse enquanto esperávamos nosso  
transporte no aeroporto.transporte no aeroporto.

― Pelo menos ele está falando. - alfinetou minha irmã.― Pelo menos ele está falando. - alfinetou minha irmã.
― Algumas pessoas perdem belíssimas oportunidades de ficarem― Algumas pessoas perdem belíssimas oportunidades de ficarem  

caladas Ágatha e ao contrário de você eu não as perco. - devolvi e ela deucaladas Ágatha e ao contrário de você eu não as perco. - devolvi e ela deu  
de ombros.de ombros.

― Não estou não Lavígnia, essa é a única maneira de chegarmos lá.― Não estou não Lavígnia, essa é a única maneira de chegarmos lá.
― Que ótimo. - ironizei revirando os olhos... eu odeio barcos.― Que ótimo. - ironizei revirando os olhos... eu odeio barcos.
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― Ai eu estou com sono – disse Lídia sentando-se na mala dela –― Ai eu estou com sono – disse Lídia sentando-se na mala dela –   
quanto tempo mesmo vai demorar até chegarmos lá?quanto tempo mesmo vai demorar até chegarmos lá?

― Quatro horas. - respondeu Neitan.― Quatro horas. - respondeu Neitan.
― Eu nem ligo, estou em casa. Já passei quatro dias em um barco rio― Eu nem ligo, estou em casa. Já passei quatro dias em um barco rio  

abaixo. - exibiu-se Ágatha.abaixo. - exibiu-se Ágatha.
― Praticamente uma sereia do amazonas. - Zac mexeu com ela.― Praticamente uma sereia do amazonas. - Zac mexeu com ela.
― Aqui tem outro nome, não é sereia é Iara. - corrigiu ela.― Aqui tem outro nome, não é sereia é Iara. - corrigiu ela.
― Já ouvi falar dessa lenda. -  disse Léo – Conhece aquela que o― Já ouvi falar dessa lenda. -  disse Léo – Conhece aquela que o  

barco vira no meio do rio? - eles riram. barco vira no meio do rio? - eles riram. 
― É seguro Léo,  não se preocupe. - falou Ágatha.― É seguro Léo,  não se preocupe. - falou Ágatha.
― Mas já vi na tevê que vários barcos viram no amazonas.― Mas já vi na tevê que vários barcos viram no amazonas.
―Há risco quando estão superlotados mas agora há fiscalização e―Há risco quando estão superlotados mas agora há fiscalização e  

além do mais a essa hora não terá muita gente.além do mais a essa hora não terá muita gente.
Enquanto  esperávamos  peguei  outra  vez  meu  celular  e  voltei  aEnquanto  esperávamos  peguei  outra  vez  meu  celular  e  voltei  a  

ouvir música, dessa vez Start Me Up do Rolling Stones, e por falar nissoouvir música, dessa vez Start Me Up do Rolling Stones, e por falar nisso  
que banda boa! Duas vans brancas apareceram e fomos conduzidos aoque banda boa! Duas vans brancas apareceram e fomos conduzidos ao  
porto de Manaus. Um barco grande de dois andares branco vermelho eporto de Manaus. Um barco grande de dois andares branco vermelho e  
verde estava flutuando à nossa espera.verde estava flutuando à nossa espera.

― Tem rede? - minha irmã perguntou a um dos tripulantes.― Tem rede? - minha irmã perguntou a um dos tripulantes.
― Lá em cima. - Respondeu.― Lá em cima. - Respondeu.
― Como assim redes? - Lídia quis saber.― Como assim redes? - Lídia quis saber.
― São quatro horas rio a baixo e quem iria aguentar ficar nesses― São quatro horas rio a baixo e quem iria aguentar ficar nesses   

bancos de madeira?bancos de madeira?
Ela continuou a conversa e eu não fiquei para ouvir, fui direto paraEla continuou a conversa e eu não fiquei para ouvir, fui direto para  

a escada e logo estava num tipo de salão de madeira com várias pilastrasa escada e logo estava num tipo de salão de madeira com várias pilastras   
espalhadas para sustentar o teto e as redes.  Era tudo aberto não tinhaespalhadas para sustentar o teto e as redes.  Era tudo aberto não tinha  
janelas e um corrimão branco rodeava tudo. As luzes estavam ligadas ejanelas e um corrimão branco rodeava tudo. As luzes estavam ligadas e  
não havia mais ninguém ali,  estranho ou coisa do poder do Vaticano?não havia mais ninguém ali,  estranho ou coisa do poder do Vaticano?   
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Você decide.Você decide.
Fui até umas das redes mais distantes e pendurei minha bolsa naFui até umas das redes mais distantes e pendurei minha bolsa na  

madeira  que  sustentava  a  rede.  Os  outros  chegaram  conversando  emadeira  que  sustentava  a  rede.  Os  outros  chegaram  conversando  e  
parecendo  estar  gostando  muito  da  aventura.  Eu  também  estavaparecendo  estar  gostando  muito  da  aventura.  Eu  também  estava  
gostando embora estivesse muito introspectiva, mas é que eu precisavagostando embora estivesse muito introspectiva, mas é que eu precisava   
por meus pensamentos e sentimentos em ordem. Já tinha ouvido falarpor meus pensamentos e sentimentos em ordem. Já tinha ouvido falar   
que sofrimento físico tinha o poder de purificar  a alma e eu esperavaque sofrimento físico tinha o poder de purificar  a alma e eu esperava  
muito desse treinamento e iria dar tudo de mim para ser transformadamuito desse treinamento e iria dar tudo de mim para ser transformada  
numa mulher forte e perigosa.numa mulher forte e perigosa.

Sentei  na rede e fiquei olhando para as luzes da cidade e ouvindoSentei  na rede e fiquei olhando para as luzes da cidade e ouvindo  
música. Chegaríamos no meio da madrugada e estava fazendo um calormúsica. Chegaríamos no meio da madrugada e estava fazendo um calor  
danado, eu estava ansiosa para chegar. Os outros conversavam animadosdanado, eu estava ansiosa para chegar. Os outros conversavam animados  
e de repente o sono de todos pareceu sumir. Aproveitei que ainda estavae de repente o sono de todos pareceu sumir. Aproveitei que ainda estava  
num lugar com sinal para celular e mandei um Whats para meus amigosnum lugar com sinal para celular e mandei um Whats para meus amigos   
avisando da mudança de planos e me despedindo.avisando da mudança de planos e me despedindo.

―  Como  assim  você  não  vem?  -  respondeu  Juliana  que  estava―  Como  assim  você  não  vem?  -  respondeu  Juliana  que  estava  
online.online.

― Acordada a essa hora?― Acordada a essa hora?
O fuso horário em Porto Alegre era diferente, estavam duas horasO fuso horário em Porto Alegre era diferente, estavam duas horas   

na frente ou seja duas da manhã na capital dos gaúchos por conta dona frente ou seja duas da manhã na capital dos gaúchos por conta do   
horário de verão.horário de verão.

― É sexta-feira... ou melhor sábado, é claro que acabei de chegar da― É sexta-feira... ou melhor sábado, é claro que acabei de chegar da  
balada mas você como nunca foi disso, estranha né amiga?balada mas você como nunca foi disso, estranha né amiga?

― Isso faz parte do passado. - respondi.― Isso faz parte do passado. - respondi.
― Sério? Que aconteceu para você mudar?― Sério? Que aconteceu para você mudar?
― É uma longa história, outra hora te conto.― É uma longa história, outra hora te conto.
― Então você não volta para Porto Alegre? - mudou o assunto.― Então você não volta para Porto Alegre? - mudou o assunto.
― Passei por aí hoje.― Passei por aí hoje.
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― Capaz guria! Nem para me dar um oi? - revoltou-se― Capaz guria! Nem para me dar um oi? - revoltou-se
― Fui direto para o aeroporto, não daria tempo. Olha o sinal vai cair― Fui direto para o aeroporto, não daria tempo. Olha o sinal vai cair   

a qualquer momento.a qualquer momento.
― Cair o sinal? Onde você está afinal? No meio da selva amazônica?― Cair o sinal? Onde você está afinal? No meio da selva amazônica?
Putz! E não é que ela acertou?Putz! E não é que ela acertou?
― Quase... quando eu chegar te mando uma mensagem.― Quase... quando eu chegar te mando uma mensagem.
― Tá certo, saudades viu?― Tá certo, saudades viu?
― Eu também... manda um abraço pra galera aí.― Eu também... manda um abraço pra galera aí.
― Pode deixar amiga.― Pode deixar amiga.
Mandei  um tchau e  guardei  o  telefone.  As  luzes  da  cidade iamMandei  um tchau e  guardei  o  telefone.  As  luzes  da  cidade iam  

ficando cada vez mais raras e o escuro total ia tomando conta e a florestaficando cada vez mais raras e o escuro total ia tomando conta e a floresta   
parecia nos abraçar em sua escuridão. Os outros estavam em silêncio e jáparecia nos abraçar em sua escuridão. Os outros estavam em silêncio e já  
deviam estar dormindo porém eu estava ansiosa demais para conseguirdeviam estar dormindo porém eu estava ansiosa demais para conseguir  
dormir também. Então levantei e saí para dar uma volta pelo barco. Tudodormir também. Então levantei e saí para dar uma volta pelo barco. Tudo  
o que se ouvia era o som do motor e os barulhos da mata. Encostei nao que se ouvia era o som do motor e os barulhos da mata. Encostei na   
balaustrada e me encantei com a beleza da lua cheia banhando as águasbalaustrada e me encantei com a beleza da lua cheia banhando as águas  
escuras de prata.  Fiquei por muitos minutos olhando para as margensescuras de prata.  Fiquei por muitos minutos olhando para as margens  
que passavam por nós, de vez em quando passávamos por comunidadesque passavam por nós, de vez em quando passávamos por comunidades   
ribeirinhas com suas casas de palafitas dentro da água.ribeirinhas com suas casas de palafitas dentro da água.

― É lindo, não?― É lindo, não?
Percebi Neitan se aproximando mas ele só falou comigo quandoPercebi Neitan se aproximando mas ele só falou comigo quando  

encostou-se  ao  meu  lado.  Toda  vez  que  eu  o  olhava  lembrava  dasencostou-se  ao  meu  lado.  Toda  vez  que  eu  o  olhava  lembrava  das  
palavras do desgraçado do Damian e não sabia distinguir o que eu sentiapalavras do desgraçado do Damian e não sabia distinguir o que eu sentia  
por Neit; se gratidão ou raiva.por Neit; se gratidão ou raiva.

― Demais.  -  foi  tudo que disse e alguns segundos de silêncio se― Demais.  -  foi  tudo que disse e alguns segundos de silêncio se   
passaram.passaram.

― Desculpe  não  ter  te  protegido  nem te  avisado  do  que  estava― Desculpe  não  ter  te  protegido  nem te  avisado  do  que  estava  
fazendo. Estava tentando cumprir as ordens desse Conselho estúpido efazendo. Estava tentando cumprir as ordens desse Conselho estúpido e   
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quase perdemos você.quase perdemos você.
Disse ele do nada e eu levei um choque. Pisquei algumas vezes atéDisse ele do nada e eu levei um choque. Pisquei algumas vezes até   

assimilar as palavras dele, havia sido bem direto.assimilar as palavras dele, havia sido bem direto.
― Quais ordens? - isso era o que eu queria saber, ele relutou.― Quais ordens? - isso era o que eu queria saber, ele relutou.
― Eu e meus irmãos... deveríamos nos aproximar de vocês mas sua― Eu e meus irmãos... deveríamos nos aproximar de vocês mas sua   

família deixou bem claro que não poderíamos interferir em nada.família deixou bem claro que não poderíamos interferir em nada.
“Minha família é uma bando de desgraçados também!”“Minha família é uma bando de desgraçados também!”
― Então por minha família ― Então por minha família eleele poderia ter me matado? poderia ter me matado?
― Eu não entendo como sua família pensa, Lavígnia. Mas eu digo― Eu não entendo como sua família pensa, Lavígnia. Mas eu digo   

por mim mesmo que já estava farto de ver você se envolvendo cada vezpor mim mesmo que já estava farto de ver você se envolvendo cada vez   
mais com o perigo e não poder fazer nada. Não sei quanto tempo maismais com o perigo e não poder fazer nada. Não sei quanto tempo mais   
iria poder aguentar de braços cruzados.iria poder aguentar de braços cruzados.

― Você o odeia. - afirmei.― Você o odeia. - afirmei.
― Odeio todos eles. - seu olhar estava escuro, raivoso.― Odeio todos eles. - seu olhar estava escuro, raivoso.
― Eu sou ou era sua missão? - a pergunta chave!― Eu sou ou era sua missão? - a pergunta chave!
Neitan sorriu e olhou durante alguns segundos para a paisagemNeitan sorriu e olhou durante alguns segundos para a paisagem  

escura.escura.
― Minha missão  ― Minha missão  eraera ficar perto de você já que Roma tinha certeza ficar perto de você já que Roma tinha certeza  

de  que  os  caçadores  Durani  voltariam  contigo.  Ficar  ao  seu  lado,de  que  os  caçadores  Durani  voltariam  contigo.  Ficar  ao  seu  lado,  
conquistar sua amizade, te ajudar em tudo que precisasse, te proteger... -conquistar sua amizade, te ajudar em tudo que precisasse, te proteger... -   
ele pensou – mas como eu iria poder te proteger sem te contar a verdade?ele pensou – mas como eu iria poder te proteger sem te contar a verdade?  
- mais um longo silêncio se passou entre nós.- mais um longo silêncio se passou entre nós.

― Eu soube da verdade há muito tempo, Neit. Quando um deles― Eu soube da verdade há muito tempo, Neit. Quando um deles  
matou minha melhor amiga. - falei.matou minha melhor amiga. - falei.

― Mas não foi o suficiente para te fazer odiá-los. - ele afirmou com― Mas não foi o suficiente para te fazer odiá-los. - ele afirmou com  
pesar.pesar.

―  ―  EleEle usou como isca  todas as  respostas  que minha família  não usou como isca  todas as  respostas  que minha família  não  
queria me dar. Enquanto mais dúvidas eu tinha mais confiava nele  queria me dar. Enquanto mais dúvidas eu tinha mais confiava nele  poispois  
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ele sabia tudo que eu queria. - confessei.ele sabia tudo que eu queria. - confessei.
― Duvido que ele tenha te contado alguma coisa que seja verdade...― Duvido que ele tenha te contado alguma coisa que seja verdade...   

pelo menos não algo que os desfavoreça.pelo menos não algo que os desfavoreça.
― Sim, você está certo mas isso não importa mais. Já sei de tudo― Sim, você está certo mas isso não importa mais. Já sei de tudo   

mesmo, não posso mais ser enganada.mesmo, não posso mais ser enganada.
Mais  um longo  silêncio.  Eu  sentia  que  ele  queria  me  perguntarMais  um longo  silêncio.  Eu  sentia  que  ele  queria  me  perguntar   

muitas coisas mas não tinha coragem, talvez o que realmente aconteceumuitas coisas mas não tinha coragem, talvez o que realmente aconteceu  
entre o desgraçado e eu, se eu o amava, enfim.entre o desgraçado e eu, se eu o amava, enfim.

― Por  que  ele  te  enganou?  O que  queria  de  você?  -  finalmente― Por  que  ele  te  enganou?  O que  queria  de  você?  -  finalmente  
perguntou e eu suspirei.perguntou e eu suspirei.

― Saber o que o Conselho estava fazendo, espioná-los através de― Saber o que o Conselho estava fazendo, espioná-los através de  
mim.mim.

Contei metade da verdade e isso não pareceu convencê-lo, porémContei metade da verdade e isso não pareceu convencê-lo, porém  
ainda se mostrava relutante. Queria me dizer algo mas não conseguia.ainda se mostrava relutante. Queria me dizer algo mas não conseguia.

― E o que aconteceu para você sair de perto dele?― E o que aconteceu para você sair de perto dele?
― Descobri a verdade, só isso.― Descobri a verdade, só isso.
― Você o ama? ― Você o ama? 
Essa!  Essa era a pergunta que ele queria fazer desde o princípioEssa!  Essa era a pergunta que ele queria fazer desde o princípio  

tenho certeza! Mas foi como um tapa no meu rosto, apertei os olhos e otenho certeza! Mas foi como um tapa no meu rosto, apertei os olhos e o   
encarei por alguns segundos.encarei por alguns segundos.

― Eu o odeio mais do que a qualquer coisa na terra e não quero― Eu o odeio mais do que a qualquer coisa na terra e não quero  
falar mais disso.falar mais disso.

Respondi bem devagar e voltei  para minha rede. Neitan ficou láRespondi bem devagar e voltei  para minha rede. Neitan ficou lá  
por muito tempo. Eu sabia o quanto ele estava confuso mas não faziapor muito tempo. Eu sabia o quanto ele estava confuso mas não fazia  
ideia  de  como se  sentia  culpado.  Naquele  momento  senti  vontade  deideia  de  como se  sentia  culpado.  Naquele  momento  senti  vontade  de   
abraçá-lo e dizer que estava tudo bem, que a culpa foi mais minha do queabraçá-lo e dizer que estava tudo bem, que a culpa foi mais minha do que  
de qualquer outra pessoa. Mas chamei a mim mesma de estúpida e trateide qualquer outra pessoa. Mas chamei a mim mesma de estúpida e tratei  
de fechar os olhos e descansar um pouco. Eu era a missão dele e Damiande fechar os olhos e descansar um pouco. Eu era a missão dele e Damian  
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o rival, os dois lutando pela minha confiança. Que ódio disso!o rival, os dois lutando pela minha confiança. Que ódio disso!
Consegui dormir e só acordei com o apito do barco avisando que jáConsegui dormir e só acordei com o apito do barco avisando que já   

havíamos chegado. Abri os olhos amaldiçoando o fato, realmente acordarhavíamos chegado. Abri os olhos amaldiçoando o fato, realmente acordar  
de madrugada não é  um dos  meus fortes.  Levantei  me sentindo todade madrugada não é  um dos  meus fortes.  Levantei  me sentindo toda  
quebrada inclusive, sete horas num avião mais quatro em uma rede e euquebrada inclusive, sete horas num avião mais quatro em uma rede e eu   
estava  muito  cansada.  Pelo  menos  o  calor  havia  aliviado  um  pouco.estava  muito  cansada.  Pelo  menos  o  calor  havia  aliviado  um  pouco.   
Peguei minha bolsa e fui até a balaustrada espiar, havia um pequeno píerPeguei minha bolsa e fui até a balaustrada espiar, havia um pequeno píer  
iluminado  por  uma  lamparina  pendurada  numa  madeira  se  quiseriluminado  por  uma  lamparina  pendurada  numa  madeira  se  quiser  
acreditar. Havia dois homens também.acreditar. Havia dois homens também.

― Vamos lá.― Vamos lá.
― Estou me sentindo num filme.― Estou me sentindo num filme.
― Não vejo a hora de pegar as armas.― Não vejo a hora de pegar as armas.
― Tem muitos mosquitos?― Tem muitos mosquitos?
― Estou mais preocupado com as onças.― Estou mais preocupado com as onças.
― Tem jacarés também.― Tem jacarés também.
― Garanto que não tem sinal de celular.― Garanto que não tem sinal de celular.
E por aí  foram os comentários deles enquanto descíamos.  FiqueiE por aí  foram os comentários deles enquanto descíamos.  Fiquei   

calada enquanto observava tudo ao redor. Os tripulantes descarregaramcalada enquanto observava tudo ao redor. Os tripulantes descarregaram  
nossas  bagagens  e  voltaram depressa  para  o  barco,  o  que  me deixounossas  bagagens  e  voltaram depressa  para  o  barco,  o  que  me deixou  
muito curiosa. Lembrei vagamente da lenda que Jaci e o irmão tinham memuito curiosa. Lembrei vagamente da lenda que Jaci e o irmão tinham me  
contado sobre os “ladrões de almas” e o povo local parecia levar muito acontado sobre os “ladrões de almas” e o povo local parecia levar muito a   
sério.sério.

― Bom dia – disse um homem grandão de uns sessenta anos, olhos― Bom dia – disse um homem grandão de uns sessenta anos, olhos   
azuis e cabelos grisalhos, vestido com farda do exército brasileiro – sou oazuis e cabelos grisalhos, vestido com farda do exército brasileiro – sou o  
coronel Ribeiro, irei ser o responsável pelo treinamento militar de vocês,coronel Ribeiro, irei ser o responsável pelo treinamento militar de vocês,   
este  é o tenente Vargas  que acompanhará as atividades.  Agora vamoseste  é o tenente Vargas  que acompanhará as atividades.  Agora vamos  
para o alojamento, sigam-me.para o alojamento, sigam-me.

Então lá fomos nós seguindo por uma trilha mata adentro. FizemosEntão lá fomos nós seguindo por uma trilha mata adentro. Fizemos  
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uma fila indiana e andamos todos em silêncio, bem... mais ou menos poisuma fila indiana e andamos todos em silêncio, bem... mais ou menos pois   
os  animais  e  insetos  noturnos  faziam  muito  barulho.  Alguns  altos  eos  animais  e  insetos  noturnos  faziam  muito  barulho.  Alguns  altos  e   
assustadores que só podiam vir de macacos ou muito pior,  das onças!assustadores que só podiam vir de macacos ou muito pior,  das onças!   
Andamos por uns vinte minutos até chegarmos em uma pequena clareiraAndamos por uns vinte minutos até chegarmos em uma pequena clareira   
com  algumas  instalações  de  madeira.  Tudo  muito  simples.  O  quecom  algumas  instalações  de  madeira.  Tudo  muito  simples.  O  que  
pareciam uns sete quartos todos unidos um ao outro, em frente depois depareciam uns sete quartos todos unidos um ao outro, em frente depois de   
alguns metros um galpão todo aberto que parecia ser a cozinha e ao longealguns metros um galpão todo aberto que parecia ser a cozinha e ao longe   
um pequeno depósito trancado com corrente e cadeado. Tudo no maisum pequeno depósito trancado com corrente e cadeado. Tudo no mais  
profundo breu, embora a lanterna que o coronel  carregava fosse bemprofundo breu, embora a lanterna que o coronel  carregava fosse bem  
forte. forte. 

― Esse treinamento é destinado aos melhores soldados das polícias― Esse treinamento é destinado aos melhores soldados das polícias  
especiais e das forças do exército de fato que não faço a menor ideia doespeciais e das forças do exército de fato que não faço a menor ideia do  
que vocês estão fazendo aqui e não gosto nenhum pouco também, masque vocês estão fazendo aqui e não gosto nenhum pouco também, mas  
estou cumprindo ordens. Todos os anos por volta de duzentos homensestou cumprindo ordens. Todos os anos por volta de duzentos homens  
passam por aqui e cerca de cinquenta desistem e voltam para casa. Estoupassam por aqui e cerca de cinquenta desistem e voltam para casa. Estou  
há  trinta  anos  aqui  e  só  vi  uma mulher  ser  aprovada.  -  ao  falar  issohá  trinta  anos  aqui  e  só  vi  uma mulher  ser  aprovada.  -  ao  falar  isso  
lançou um olhar nada gentil em nós – o quarto de vocês – apontou paralançou um olhar nada gentil em nós – o quarto de vocês – apontou para   
nós – é o da ponta e o de vocês – olhou para os meninos – é o do meio.nós – é o da ponta e o de vocês – olhou para os meninos – é o do meio.   
Acomodem-se e estejam de pé às sete da manhã. Dispensados!Acomodem-se e estejam de pé às sete da manhã. Dispensados!

Ao  dizer  isso  simplesmente  nos  deu  as  costas  e  foi  para  o  seuAo  dizer  isso  simplesmente  nos  deu  as  costas  e  foi  para  o  seu  
quarto. Olha, eu realmente me senti no exército.quarto. Olha, eu realmente me senti no exército.

― Cara grosso. - reclamou minha irmã.― Cara grosso. - reclamou minha irmã.
― É o exército ― É o exército ladies ladies não esperem um tratamento especial por seremnão esperem um tratamento especial por serem  

mulheres. - avisou Zac colocando sua mochila no ombro.mulheres. - avisou Zac colocando sua mochila no ombro.
― Aff, sonho de toda a minha vida: ser tratada como homem.― Aff, sonho de toda a minha vida: ser tratada como homem.
Mariana reclamou e deu as costas  indo em direção ao que seriaMariana reclamou e deu as costas  indo em direção ao que seria  

nosso quarto pelos próximos trinta dias. Fui atrás dela e muito contentenosso quarto pelos próximos trinta dias. Fui atrás dela e muito contente   
por minha mala grande e cheia estar pesando o mesmo que um cestopor minha mala grande e cheia estar pesando o mesmo que um cesto   
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vazio.vazio.
― De volta ao exército. - disse Neitan parecendo muito à vontade.― De volta ao exército. - disse Neitan parecendo muito à vontade.
― Bom restinho de noite gurias.― Bom restinho de noite gurias.
Desejou Léo antes de ir para seu quarto também.Desejou Léo antes de ir para seu quarto também.
― Até mais, Léo.― Até mais, Léo.
― Boa noite.― Boa noite.
― Affs, alguém está com o celular a mão? - perguntou Lídia.― Affs, alguém está com o celular a mão? - perguntou Lídia.
― O meu está aqui. - puxei-o do bolso externo da minha bolsa.― O meu está aqui. - puxei-o do bolso externo da minha bolsa.
― Liga a lanterna por favor – ela pediu a acionei – não tem luz― Liga a lanterna por favor – ela pediu a acionei – não tem luz  

elétrica aqui.elétrica aqui.
― Acho que esse treinamento vai ser muito difícil  – disse minha― Acho que esse treinamento vai ser muito difícil  – disse minha   

irmã colocando as mãos na cintura fina.irmã colocando as mãos na cintura fina.
― Contanto que não entrem insetos aqui estou feliz.― Contanto que não entrem insetos aqui estou feliz.
Falei indo colocar minhas coisas na cama de baixo da beliche daFalei indo colocar minhas coisas na cama de baixo da beliche da   

esquerda.esquerda.
― Tem insetos por toda a parte aqui maninha, é a selva amazônica― Tem insetos por toda a parte aqui maninha, é a selva amazônica   

não o jardim botânico.não o jardim botânico.
― Ah, uma lamparina. - Lídia encontrou.― Ah, uma lamparina. - Lídia encontrou.

          ― Você sabe mexer nessas coisas? - Mariana indagou.          ― Você sabe mexer nessas coisas? - Mariana indagou.
― Cresci  em Bom Jesus,  lembra?  -  devolveu com uma pergunta― Cresci  em Bom Jesus,  lembra?  -  devolveu com uma pergunta  

enquanto  acendia  a  própria  com um fósforo  –  Morando  no  interior  aenquanto  acendia  a  própria  com um fósforo  –  Morando  no  interior  a   
gente aprende de tudo mas aprendi indo pescar com meu pai e meusgente aprende de tudo mas aprendi indo pescar com meu pai e meus  
irmãos.irmãos.

― Ulll que bom. - falou Mariana pegando algo na cama.― Ulll que bom. - falou Mariana pegando algo na cama.
― Ai gurias eu detestei aquele homem. - disse minha irmã.― Ai gurias eu detestei aquele homem. - disse minha irmã.
― Também não gostei dele, isso não vai ser fácil.― Também não gostei dele, isso não vai ser fácil.
― Ah que ótimo! -  exclamei  pegando roupas pretas em cima da― Ah que ótimo! -  exclamei  pegando roupas pretas em cima da  

cama – uniformes!cama – uniformes!
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― Fala sério!? - minha irmã ficou surpresa.― Fala sério!? - minha irmã ficou surpresa.
― Olha aqui – mostrou Mariana – esse estava em cima da minha― Olha aqui – mostrou Mariana – esse estava em cima da minha  

cama.cama.
― Nossa, vai ser um longo mês. - disse Lídia.― Nossa, vai ser um longo mês. - disse Lídia.
― Acho melhor tentarmos dormir um pouco, logo estaremos de pé― Acho melhor tentarmos dormir um pouco, logo estaremos de pé   

o dia todo.o dia todo.
Falei  começando a me despir e elas concordaram em uníssono eFalei  começando a me despir e elas concordaram em uníssono e   

começaram a fazer  o  mesmo.  O teto  do  nosso “quarto”  era  feito  comcomeçaram a fazer  o  mesmo.  O teto  do  nosso “quarto”  era  feito  com  
folhas secas de palmeiras e as paredes eram de uma madeira grossa comofolhas secas de palmeiras e as paredes eram de uma madeira grossa como  
se fossem toras cortadas grosseiramente... e eram.se fossem toras cortadas grosseiramente... e eram.

― Isso é tão estranho – falou Mariana colocando sua camisola.― Isso é tão estranho – falou Mariana colocando sua camisola.
― Qual parte exatamente?― Qual parte exatamente?
― Estar aqui, vivendo isso... sei lá.― Estar aqui, vivendo isso... sei lá.
―  Imagine  quando  tivermos  que  matar  criaturas  mitológicas  e―  Imagine  quando  tivermos  que  matar  criaturas  mitológicas  e  

perigosas como os guris fazem? - Lídia propôs.perigosas como os guris fazem? - Lídia propôs.
― Mas se eles já estão caçando, por que estão aqui?― Mas se eles já estão caçando, por que estão aqui?
― Por nós. - ela disse simplesmente e eu prestei atenção – Eu sei o― Por nós. - ela disse simplesmente e eu prestei atenção – Eu sei o   

que eu sou desde que nasci mas nunca fiz esse treinamento, os guris jáque eu sou desde que nasci mas nunca fiz esse treinamento, os guris já   
foram para o exército, já foram caçar com pai do Zac e tals. Mas eu souforam para o exército, já foram caçar com pai do Zac e tals. Mas eu sou   
como vocês embora saiba mexer em armas muito bem.como vocês embora saiba mexer em armas muito bem.

Confessou ela e quem diria, hein? A doce e delicada Lídia sabendoConfessou ela e quem diria, hein? A doce e delicada Lídia sabendo  
mexer em armas e eu nem fazia ideia.mexer em armas e eu nem fazia ideia.

― E isso me leva à pergunta – minha irmã falou baixinho – Zac― E isso me leva à pergunta – minha irmã falou baixinho – Zac  
estava em Manaus atrás de mim ou foi coincidência?estava em Manaus atrás de mim ou foi coincidência?

― É claro que não foi  coincidência,  tínhamos que ficar  perto  de― É claro que não foi  coincidência,  tínhamos que ficar  perto  de  
vocês. Ele escolheu você Ágatha.vocês. Ele escolheu você Ágatha.

Vi que a revelação chocou um pouco minha irmã e já que tínhamosVi que a revelação chocou um pouco minha irmã e já que tínhamos   
uma conexão extremamente forte eu soube que o que ela estava sentindouma conexão extremamente forte eu soube que o que ela estava sentindo  
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era algo bem comum a mim ultimamente: gratidão ou raiva?era algo bem comum a mim ultimamente: gratidão ou raiva?
― Hum... entendi, ele estava espionando-me.― Hum... entendi, ele estava espionando-me.
― Para não faz drama, ele gosta de você. - Lídia revelou indo deitar-― Para não faz drama, ele gosta de você. - Lídia revelou indo deitar-

se na cama debaixo e Mariana estava na de cima.se na cama debaixo e Mariana estava na de cima.
― Sei não.― Sei não.
― Gurias eu vou dormir.― Gurias eu vou dormir.
Disse Mariana e todas acharam uma boa ideia. Depois de um breveDisse Mariana e todas acharam uma boa ideia. Depois de um breve   

“bom restinho de noite”Ágatha desligou a lamparina e tentamos dormir.“bom restinho de noite”Ágatha desligou a lamparina e tentamos dormir.   
O barulho da selva aliado ao calor me incomodou muito no início, masO barulho da selva aliado ao calor me incomodou muito no início, mas   
logo o sono acabou me vencendo. A impressão que tive foi de que fecheilogo o sono acabou me vencendo. A impressão que tive foi de que fechei  
os olhos e logo um apito alto tocou e uma voz irritante gritou na nossaos olhos e logo um apito alto tocou e uma voz irritante gritou na nossa  
porta:porta:

― São seis e meia!― São seis e meia!
― Ah nããão. - foi coro em nosso quarto.― Ah nããão. - foi coro em nosso quarto.
― Parece que acabei de deitar. - disse Ágatha.― Parece que acabei de deitar. - disse Ágatha.
― Ai que preguiça. - choramingou Mariana.― Ai que preguiça. - choramingou Mariana.
― Essa será nossa rotina de agora em diante, é melhor acostumar.― Essa será nossa rotina de agora em diante, é melhor acostumar.
Lídia  falou  ao  levantar  e  eu  numa  atitude  automática  vesti  oLídia  falou  ao  levantar  e  eu  numa  atitude  automática  vesti  o  

uniforme. Calça preta de tecido flexível porém resistente, regata e botas.uniforme. Calça preta de tecido flexível porém resistente, regata e botas.   
Tudo  preto  para  combinar  com  o  calor  inacreditável  da  selva  doTudo  preto  para  combinar  com  o  calor  inacreditável  da  selva  do  
Amazonas. Saímos do quarto dando de cara com um céu azul límpido emAmazonas. Saímos do quarto dando de cara com um céu azul límpido em  
contraste com o verde intenso das árvores. Os garotos também saíam econtraste com o verde intenso das árvores. Os garotos também saíam e  
tive que admitir que eles estavam uns gatos com aquelas roupas emborative que admitir que eles estavam uns gatos com aquelas roupas embora  
ao invés de regatas eles estivessem de camisetas. ao invés de regatas eles estivessem de camisetas. 

― Bom dia. - disse Léo com um carinha muito fofa de sono.― Bom dia. - disse Léo com um carinha muito fofa de sono.
― Bom dia. - respondemos.― Bom dia. - respondemos.
― E aí, os insetos não atacaram vocês? - perguntou Zac.― E aí, os insetos não atacaram vocês? - perguntou Zac.
― Não fala essa palavra por favor. - pediu Lídia ajeitando a postura,― Não fala essa palavra por favor. - pediu Lídia ajeitando a postura,  
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formamos uma fila em frente ao nosso alojamento.formamos uma fila em frente ao nosso alojamento.
― Imagina, eu amo esse lugar. Estou acostumada com tudo. - falou― Imagina, eu amo esse lugar. Estou acostumada com tudo. - falou  

Ágatha.Ágatha.
― Eu sei  que você ama a Amazônia gatinha,  sorte sua estar  tão― Eu sei  que você ama a Amazônia gatinha,  sorte sua estar  tão  

familiarizada com esse local. - falou Zac.familiarizada com esse local. - falou Zac.
― Bom dia! - gritou o coronel simpatia – Vou explicar a rotina que― Bom dia! - gritou o coronel simpatia – Vou explicar a rotina que  

terão apenas uma vez. Ali – apontou o galpão que na verdade era cobertoterão apenas uma vez. Ali – apontou o galpão que na verdade era coberto   
por lona verde – é a cozinha, o café da manhã é servido às sete horas empor lona verde – é a cozinha, o café da manhã é servido às sete horas em  
ponto,  almoço,  lanche da  tarde  e  jantar  às  doze,  quatorze  e  dezesseteponto,  almoço,  lanche da  tarde  e  jantar  às  doze,  quatorze  e  dezessete  
horas.  Vocês vão lavar as próprias roupas e manter a organização doshoras.  Vocês vão lavar as próprias roupas e manter a organização dos   
alojamentos. A primeira parte do treinamento vai ser de força e agilidade,alojamentos. A primeira parte do treinamento vai ser de força e agilidade,   
daqui a uma hora quero todos vocês aqui para seguirmos para o local.daqui a uma hora quero todos vocês aqui para seguirmos para o local.   
Dispensados.Dispensados.

Berrou ele e saiu pisando forte para a cozinha. Fomos atrás, tinhaBerrou ele e saiu pisando forte para a cozinha. Fomos atrás, tinha   
mais pessoas ali,  dois soldados que com certeza cuidavam da cozinha.mais pessoas ali,  dois soldados que com certeza cuidavam da cozinha.   
Um deles nos explicou como deveríamos usar os utensílios que eram deUm deles nos explicou como deveríamos usar os utensílios que eram de  
alumínio,  toda vez  que fôssemos usar  deveríamos cobri-los  com sacosalumínio,  toda vez  que fôssemos usar  deveríamos cobri-los  com sacos  
plásticos descartáveis. Isso para que permanecessem limpos e para evitarplásticos descartáveis. Isso para que permanecessem limpos e para evitar   
o  desperdício  de  água.  O  café  da  manhã  era  apenas  café  com leite  eo  desperdício  de  água.  O  café  da  manhã  era  apenas  café  com leite  e   
bolachas com margarina, tudo porque produtos perecíveis não podiambolachas com margarina, tudo porque produtos perecíveis não podiam  
ser mantidos ali. ser mantidos ali. 

Depois do café fomos para o primeiro treinamento: circuito. Depois do café fomos para o primeiro treinamento: circuito. Era umEra um  
circuito em forma de um C. A primeira etapa era um  circuito em forma de um C. A primeira etapa era um  caminho de umcaminho de um  
vinte metros,  com o que pareciam Xs gigantes enterrados a um poucovinte metros,  com o que pareciam Xs gigantes enterrados a um pouco  
menos  da  metade,  tínhamos  que  apoiar  as  mãos  em  cada  uma  dasmenos  da  metade,  tínhamos  que  apoiar  as  mãos  em  cada  uma  das  
extremidades e pular. Depois passar por trêsextremidades e pular. Depois passar por três
pneus gigantes em pé, correr e escalar uma parede e pular para  opneus gigantes em pé, correr e escalar uma parede e pular para  o
outro lado, passar por uma trave, entrar e sair de mais três pneus sóoutro lado, passar por uma trave, entrar e sair de mais três pneus só
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que desta vez eles eram deitados no chão, passar arrastando-se debaixoque desta vez eles eram deitados no chão, passar arrastando-se debaixo   
de uma tela a poucos centímetros do chão e para terminarde uma tela a poucos centímetros do chão e para terminar
subir numa corda e ir passando para as outras cinco ao lado, se caíssesubir numa corda e ir passando para as outras cinco ao lado, se caísse  
teria que voltar.teria que voltar.

No  começo  foi  muito  difícil  mas  com  o  passar  dos  dias  ficouNo  começo  foi  muito  difícil  mas  com  o  passar  dos  dias  ficou  
ridiculamente fácil, além disso fui descobrindo um lado meu totalmenteridiculamente fácil, além disso fui descobrindo um lado meu totalmente  
novo. Eu era forte demais e ágil, o que com certeza se devia aos meusnovo. Eu era forte demais e ágil, o que com certeza se devia aos meus  
genes sobrenaturais de quem foi abençoado – ou amaldiçoado – a matargenes sobrenaturais de quem foi abençoado – ou amaldiçoado – a matar   
criaturas das trevas. Durante quinze dias indo dormir sem horário, poiscriaturas das trevas. Durante quinze dias indo dormir sem horário, pois  
fazíamos treinamentos à noite, e acordando às seis horas, desenvolvemosfazíamos treinamentos à noite, e acordando às seis horas, desenvolvemos  
força  e  aprendemos  a  virar-se  em  situações  adversas  como  subirforça  e  aprendemos  a  virar-se  em  situações  adversas  como  subir  
rapidamente  em  árvores,  natação  em  longas  distâncias,  camuflagem.rapidamente  em  árvores,  natação  em  longas  distâncias,  camuflagem.  
Também o uso de armas que era o que eu mais queria, de pistola à fuzis.Também o uso de armas que era o que eu mais queria, de pistola à fuzis.

Reconhecimento de peças, montar e desmontar, carregar, calibres,Reconhecimento de peças, montar e desmontar, carregar, calibres,   
tipos de munições, exercícios de tiros e etc. Vinte e cinco dias depois eu,tipos de munições, exercícios de tiros e etc. Vinte e cinco dias depois eu,   
ou  melhor,  todos  nós  estávamos  muito  diferentes.  Embora  fosse  umou  melhor,  todos  nós  estávamos  muito  diferentes.  Embora  fosse  um  
treinamento  muito  pesado  e  além  do  mais  com  o  coronel  simpatiatreinamento  muito  pesado  e  além  do  mais  com  o  coronel  simpatia  
fazendo da nossa vida um inferno, eu agradecia por cada segundo.fazendo da nossa vida um inferno, eu agradecia por cada segundo.

Naquele dia estávamos de folga à noite,  então saí  para dar umaNaquele dia estávamos de folga à noite,  então saí  para dar uma  
volta. A mata em torno já era conhecida minha, também eu já sabia comovolta. A mata em torno já era conhecida minha, também eu já sabia como  
me  orientar  caso  me  perdesse.  Caminhei  até  a  margem  do  rio,  umame  orientar  caso  me  perdesse.  Caminhei  até  a  margem  do  rio,  uma  
pequena praia tranquila desde que não aparecessem sucuris ou jacarés.pequena praia tranquila desde que não aparecessem sucuris ou jacarés.   
Do  outro  lado  muitos  e  muitos  metros  de  onde  eu  estava  tinha  umaDo outro  lado  muitos  e  muitos  metros  de  onde  eu  estava  tinha  uma  
árvore enorme e frondosa com grandes frutos amarelos.  Peguei  minhaárvore enorme e frondosa com grandes frutos amarelos.  Peguei  minha  
pistola com balas de munição não-letal – eu não queria matar um macacopistola com balas de munição não-letal – eu não queria matar um macaco  
ou uma preguiça que estivesse por lá – que era  usada para exercíciosou uma preguiça que estivesse por lá – que era  usada para exercícios  
onde qualquer um de nós fosse o possível alvo.onde qualquer um de nós fosse o possível alvo.

Coloquei-me na posição de tiro, com os pés afastados e um delesColoquei-me na posição de tiro, com os pés afastados e um deles  
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colocado mais atrás para conferir equilíbrio, o tranco da arma depois docolocado mais atrás para conferir equilíbrio, o tranco da arma depois do   
tiro  podia  derrubar  uma pessoa  sem esse  conhecimento.  Segurei  meutiro  podia  derrubar  uma pessoa  sem esse  conhecimento.  Segurei  meu  
pulso e atirei, seis tiros, seis frutos caindo na água! pulso e atirei, seis tiros, seis frutos caindo na água! 

― Isso! - comemorei e meu rádio comunicador fez soar a voz da― Isso! - comemorei e meu rádio comunicador fez soar a voz da   
minha irmã.minha irmã.

― Lavígnia, você está bem? Ouvimos tiros!― Lavígnia, você está bem? Ouvimos tiros!
― Só estou treinando tiro ao alvo.― Só estou treinando tiro ao alvo.
― Devia ter avisado, nos preocupamos.― Devia ter avisado, nos preocupamos.
― Não aviso mais ninguém do que vou fazer, acostume-se.― Não aviso mais ninguém do que vou fazer, acostume-se.
Com essa resposta malcriada eu desliguei o rádio e o coloquei noCom essa resposta malcriada eu desliguei o rádio e o coloquei no  

meu cinto. O sol já havia se posto e a noite começava a cair rapidamente,meu cinto. O sol já havia se posto e a noite começava a cair rapidamente,   
escurecia rápido na floresta por conta das árvores. Mesmo assim fiquei aliescurecia rápido na floresta por conta das árvores. Mesmo assim fiquei ali   
observando as águas até que um som nada agradável veio do meu ladoobservando as águas até que um som nada agradável veio do meu lado  
esquerdo.  Um rugido.  Rapidamente  puxei  o  fuzil  que  estava  no  meuesquerdo.  Um rugido.  Rapidamente  puxei  o  fuzil  que  estava  no  meu  
ombro e o apontei para a árvore onde, em um galho, estava deitada umombro e o apontei para a árvore onde, em um galho, estava deitada um  
onça pintada do tamanho de uma moto. onça pintada do tamanho de uma moto. 

Alguns meses atrás aquilo teria o poder de me deixar em pânicoAlguns meses atrás aquilo teria o poder de me deixar em pânico  
total, mas naquele momento eu via a onça da mesma maneira que ela metotal, mas naquele momento eu via a onça da mesma maneira que ela me   
via. Caça. Concluí que já era a hora de voltar para o alojamento mas antesvia. Caça. Concluí que já era a hora de voltar para o alojamento mas antes  
mirei  no tronco da  árvore  e  atirei  quase  matando a  onça  de  susto.  Omirei  no tronco da  árvore  e  atirei  quase  matando a  onça  de  susto.  O  
animal se desequilibrou e fez alguns movimentos com as patas para nãoanimal se desequilibrou e fez alguns movimentos com as patas para não  
cair  do  galho,  assim que  voltou  à  posição  anterior,  se  encolheu  toda,cair  do  galho,  assim que  voltou  à  posição  anterior,  se  encolheu  toda,  
colocou as  orelhas  para trás  e  mostrou os  dentes  fazendo aquele  somcolocou as  orelhas  para trás  e  mostrou os  dentes  fazendo aquele  som  
característico de felinos acuados.característico de felinos acuados.

― Isso é só um aviso caso venha atrás de  mim.― Isso é só um aviso caso venha atrás de  mim.
Então voltei para a trilha com passos normais. Prestando atençãoEntão voltei para a trilha com passos normais. Prestando atenção  

em cada som que estava ao meu redor, um passo que aquela pesada onçaem cada som que estava ao meu redor, um passo que aquela pesada onça   
desse  nas  folhas  atrás  de  mim  já  seria  suficiente  para  eu  ouvir  edesse  nas  folhas  atrás  de  mim  já  seria  suficiente  para  eu  ouvir  e  
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transformá-la em um belo tapete. Mas ela não veio, acho que entendeu otransformá-la em um belo tapete. Mas ela não veio, acho que entendeu o  
recado. Era melhor procurar uma presa que não estivesse armada.recado. Era melhor procurar uma presa que não estivesse armada.

Quando voltei ao alojamento os outros tinham feito uma fogueira eQuando voltei ao alojamento os outros tinham feito uma fogueira e   
conversavam  ao  redor  dela.  Os  olhares  em  mim  foram  furtivos  econversavam  ao  redor  dela.  Os  olhares  em  mim  foram  furtivos  e  
desconfiados mas eu nem dei bola como vinha fazendo há vários dias.desconfiados mas eu nem dei bola como vinha fazendo há vários dias.   
Entrei  no quarto já escuro e coloquei as armas embaixo da cama. Passei aEntrei  no quarto já escuro e coloquei as armas embaixo da cama. Passei a   
mão pelos cabelos presos sempre no mesmo penteado, um rabo-de-cavalomão pelos cabelos presos sempre no mesmo penteado, um rabo-de-cavalo  
trançado. Eu estava parecendo a Lara Croft de Tomb Raider só que nãotrançado. Eu estava parecendo a Lara Croft de Tomb Raider só que não  
tão linda quando a Angelina Jolie, óbvio.tão linda quando a Angelina Jolie, óbvio.

― Sério que você vai ficar aí mesmo? - minha irmã surgiu na porta― Sério que você vai ficar aí mesmo? - minha irmã surgiu na porta  
enquanto eu ia sentando na cama.enquanto eu ia sentando na cama.

― Estou cansada.― Estou cansada.
― Você está nos evitando há muito tempo...― Você está nos evitando há muito tempo...
― Só estou na minha, não é nada pessoal. - bem, mais ou menos né?― Só estou na minha, não é nada pessoal. - bem, mais ou menos né?
― Todos estamos curiosos ao seu respeito, queremos estar ao seu― Todos estamos curiosos ao seu respeito, queremos estar ao seu   

lado e te ajudar, somos uma equipe, um grupo e você faz parte dele.lado e te ajudar, somos uma equipe, um grupo e você faz parte dele.
― Não preciso da ajuda de ninguém. - rebati incomodada.― Não preciso da ajuda de ninguém. - rebati incomodada.
― Seja lá o que aquele vampiro te fez Lavígnia, transformou você― Seja lá o que aquele vampiro te fez Lavígnia, transformou você  

completamente e eu não gostei  nada dessa sua nova eu. Quero minhacompletamente e eu não gostei  nada dessa sua nova eu. Quero minha  
irmã de volta.irmã de volta.

― Ela morreu. - ouvi-a suspirar alto.― Ela morreu. - ouvi-a suspirar alto.
― É... estou vendo que sim.― É... estou vendo que sim.
Então  ela  voltou  para  a  rua.  Fiquei  ali  pensando  por  algunsEntão  ela  voltou  para  a  rua.  Fiquei  ali  pensando  por  alguns  

minutos e vi que passaria provavelmente todos os anos da minha vida naminutos e vi que passaria provavelmente todos os anos da minha vida na  
companhia de todos eles.  Evitá-los ao máximo não fazia mais sentido.companhia de todos eles.  Evitá-los ao máximo não fazia mais sentido.   
Eles eram meus amigos e ponto. Levantei-me e fui até lá.Eles eram meus amigos e ponto. Levantei-me e fui até lá.

―  Sei  que  todos  vocês  querem  saber  o  que  foi  que  aconteceu―  Sei  que  todos  vocês  querem  saber  o  que  foi  que  aconteceu   
comigo. Não estava nos meus planos dar explicação alguma mas achocomigo. Não estava nos meus planos dar explicação alguma mas acho  
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justo que saibam. - todos se calaram e fincaram os olhos em mim, sentei-justo que saibam. - todos se calaram e fincaram os olhos em mim, sentei-
me longe de todos de forma que ficasse de frente para eles – Damianme longe de todos de forma que ficasse de frente para eles – Damian  
Moreton  se  aproximou  de  mim  por  um  motivo  muito  peculiar,  eleMoreton  se  aproximou  de  mim  por  um  motivo  muito  peculiar,  ele  
conhece  a  profecia  de  Ariadne  e  sabia  quem  eu  sou,  queria  evitar  aconhece  a  profecia  de  Ariadne  e  sabia  quem  eu  sou,  queria  evitar  a   
qualquer custo que eu cumprisse o que ela escreveu.qualquer custo que eu cumprisse o que ela escreveu.

A  expressão  dos  Von  Otman  foi  de  total  surpresa  enquantoA  expressão  dos  Von  Otman  foi  de  total  surpresa  enquanto  
Mariana e Ágatha ficaram confusas.Mariana e Ágatha ficaram confusas.

― Como você sabe disso? - Lídia indagou – Sua família nunca soube― Como você sabe disso? - Lídia indagou – Sua família nunca soube  
daquelas cartas.daquelas cartas.

― Que profecia? - Mariana quis saber.― Que profecia? - Mariana quis saber.
― Não eram cartas,  era  uma cópia  do  diário  de  Ariadne,  quem― Não eram cartas,  era  uma cópia  do  diário  de  Ariadne,  quem  

mandou-as para os Von Otman foi uma mulher chamada Samíramis, umamandou-as para os Von Otman foi uma mulher chamada Samíramis, uma  
bruxa, amiga íntima de nossa antepassada, a última caçadora Durani. -bruxa, amiga íntima de nossa antepassada, a última caçadora Durani. -   
expliquei olhando para minhas irmãs.expliquei olhando para minhas irmãs.

― Aquela que vimos nos sonhos? - Ágatha indagou boquiaberta.― Aquela que vimos nos sonhos? - Ágatha indagou boquiaberta.
― Ela mesma... - respirei fundo e já que tinha começado tinha que― Ela mesma... - respirei fundo e já que tinha começado tinha que   

terminar  –  Ariadne  foi  a  responsável  por  convencer  nossa  família  aterminar  –  Ariadne  foi  a  responsável  por  convencer  nossa  família  a   
desistir da aliança, ela queria ter uma vida normal – mentira, ela querdesistir da aliança, ela queria ter uma vida normal – mentira, ela quer   
ficar com Damian feito  eu a tonta!  -  e  obteve êxito  como todos vocêsficar com Damian feito  eu a tonta!  -  e  obteve êxito  como todos vocês   
sabem. O que não sabem é que Damian a usou, assim como fez comigosabem. O que não sabem é que Damian a usou, assim como fez comigo   
ele conquistou sua confiança e fez com que ela servisse a todos os seusele conquistou sua confiança e fez com que ela servisse a todos os seus   
propósitos.  O  interesse  dele  era  acabar  de  vez  com  os  caçadores  epropósitos.  O  interesse  dele  era  acabar  de  vez  com  os  caçadores  e  
conseguindo isso com metade da aliança e o comprometimento da outraconseguindo isso com metade da aliança e o comprometimento da outra   
metade  de  os  deixarem em paz  já  estava  bom para  ele...  -  suspirei  –metade  de  os  deixarem em paz  já  estava  bom para  ele...  -  suspirei  –   
Damian matou Ariadne.Damian matou Ariadne.

Surpresa total e um “o quê??????????” generalizado. Os Von OtmanSurpresa total e um “o quê??????????” generalizado. Os Von Otman  
estavam muito mais chocados que minha família.estavam muito mais chocados que minha família.

― Como você sabe disso? - Neit perguntou muito sério.― Como você sabe disso? - Neit perguntou muito sério.
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― Ariadne era uma mulher muito especial, tinha uma força intensa― Ariadne era uma mulher muito especial, tinha uma força intensa   
e a morte não foi capaz de calar sua voz. Ela se comunica comigo pore a morte não foi capaz de calar sua voz. Ela se comunica comigo por   
sonhos e visões. Não sei se ela é um fantasma ou isso é um feitiço desonhos e visões. Não sei se ela é um fantasma ou isso é um feitiço de  
Samíramis.  O que posso  afirmar  é  que  Damian Moreton  assassinou aSamíramis.  O que posso  afirmar  é  que  Damian Moreton  assassinou a   
última caçadora Durani, Samíramis sabia da profecia e depois de fazer aúltima caçadora Durani, Samíramis sabia da profecia e depois de fazer a   
cópia  que  foi  enviada  a  vocês  ela  arrancou  as  páginas  do  diário  decópia  que  foi  enviada  a  vocês  ela  arrancou  as  páginas  do  diário  de  
Ariadne e deixou num lugar onde Damian as encontrou. Durante todosAriadne e deixou num lugar onde Damian as encontrou. Durante todos  
os anos que se passaram o clã dele existiu assombrado pela nossa volta.os anos que se passaram o clã dele existiu assombrado pela nossa volta.   
Assim que pode, Damian se aproximou de mim com o único intuito deAssim que pode, Damian se aproximou de mim com o único intuito de  
impedir  a  profecia  de  se  cumprir.  A  maneira  que  ele  encontrou  foiimpedir  a  profecia  de  se  cumprir.  A  maneira  que  ele  encontrou  foi  
fazendo com que eu me apaixonasse por ele de tal forma a enfrentar tudofazendo com que eu me apaixonasse por ele de tal forma a enfrentar tudo  
e todos para ficar ao seu lado. - foi um vergonha tão grande dizer aquilo –e todos para ficar ao seu lado. - foi um vergonha tão grande dizer aquilo –  
E  ele  conseguiu,  até  que  eu  ouvi-o  conversando  com  sua  amanteE  ele  conseguiu,  até  que  eu  ouvi-o  conversando  com  sua  amante   
Marianjel  onde  se  vangloriava  de  tudo  que  tinha  conseguido  a  meuMarianjel  onde  se  vangloriava  de  tudo  que  tinha  conseguido  a  meu  
respeito. Foi nessa noite que tive o sonho onde o vi matar Ariadne. Isso érespeito. Foi nessa noite que tive o sonho onde o vi matar Ariadne. Isso é   
tudo.tudo.

Só  não  contei  que  ele  havia  mandado  matar  meu pai  para  nãoSó  não  contei  que  ele  havia  mandado  matar  meu pai  para  não  
trazer à tona de forma muito pior o sentimento terrível da morte dele emtrazer à tona de forma muito pior o sentimento terrível da morte dele em  
Ágatha. Todos ficaram extremamente surpresos e em silêncio por algumÁgatha. Todos ficaram extremamente surpresos e em silêncio por algum  
tempo, era normal.tempo, era normal.

― Isso é tão chocante que parece um filme. - Disse Mariana.― Isso é tão chocante que parece um filme. - Disse Mariana.
― Aquele cara matou alguém da nossa família! E ainda por cima a― Aquele cara matou alguém da nossa família! E ainda por cima a  

pessoa que fez aquilo que ele queria? - Ágatha.pessoa que fez aquilo que ele queria? - Ágatha.
― Também não entendi por que ele fez isso, mas aprendi da piro― Também não entendi por que ele fez isso, mas aprendi da piro   

forma que vampiros são traiçoeiros e mentirosos. - falei.forma que vampiros são traiçoeiros e mentirosos. - falei.
― Se a  família de vocês  souber disso,  vão pirar.  -  Zac  observou― Se a  família de vocês  souber disso,  vão pirar.  -  Zac  observou  

muito certo.muito certo.
―  Foram  enganados  por  séculos  achando  estarem  cumprindo  a―  Foram  enganados  por  séculos  achando  estarem  cumprindo  a  
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última vontade dos antigos caçadores. - Deduziu Neit.última vontade dos antigos caçadores. - Deduziu Neit.
― Cara que louco isso! E o que mais eles devem ter feito? -  Léo― Cara que louco isso! E o que mais eles devem ter feito? -  Léo  

falou.falou.
― Mais uma prova de que nunca se deve confiar nessas criaturas― Mais uma prova de que nunca se deve confiar nessas criaturas   

por mais humanos que pareçam.  - Neit afirmou.por mais humanos que pareçam.  - Neit afirmou.
― Quando os líderes do Conselho souberem vai ser uma guerra. -― Quando os líderes do Conselho souberem vai ser uma guerra. -   

previu Lídia.previu Lídia.
― Acho melhor que não saibam antes de eu ter acabado com a raça― Acho melhor que não saibam antes de eu ter acabado com a raça  

daqueles clãs. - confessei meu plano.daqueles clãs. - confessei meu plano.
― Bom plano, eu te ajudo. - prontificou-se Zac.― Bom plano, eu te ajudo. - prontificou-se Zac.
― Agradeço, mas Damian Moreton é meu.― Agradeço, mas Damian Moreton é meu.
― Ninguém tem mais dúvidas disso. - disse minha irmã num misto― Ninguém tem mais dúvidas disso. - disse minha irmã num misto  

de intenções ocultas em suas palavras.de intenções ocultas em suas palavras.
― Ariadne quer que eu a vingue, e é exatamente isso que eu vou― Ariadne quer que eu a vingue, e é exatamente isso que eu vou  

fazer.fazer.
― Essa foi a melhor coisa que eu ouvi você dizer, Lavígnia. - Neit― Essa foi a melhor coisa que eu ouvi você dizer, Lavígnia. - Neit   

me deu um leve sorriso.me deu um leve sorriso.
― Essa é a melhor coisa que vou fazer na vida. – assegurei.― Essa é a melhor coisa que vou fazer na vida. – assegurei.
― Mas... e se você não tivesse descoberto isso? Teria  continuado ― Mas... e se você não tivesse descoberto isso? Teria  continuado 

com ele? - Ágatha me botou na parede.com ele? - Ágatha me botou na parede.
― Agora eu não sei de mais nada.― Agora eu não sei de mais nada.
E era mesmo verdade. Olhei de forma perdida para as chamas daE era mesmo verdade. Olhei de forma perdida para as chamas da   

fogueira  que  crepitavam  desconexas.  Qualquer  possibilidade  de  eu  efogueira  que  crepitavam  desconexas.  Qualquer  possibilidade  de  eu  e  
Damian  juntos  fazia  meu  estômago  retorcer  com  náuseas,  eu  sabia  oDamian  juntos  fazia  meu  estômago  retorcer  com  náuseas,  eu  sabia  o  
tamanho da burrice que fiz e não me perdoaria tão cedo.tamanho da burrice que fiz e não me perdoaria tão cedo.

― Ele teria feito contigo o que fez com a Ariadne, com certeza.― Ele teria feito contigo o que fez com a Ariadne, com certeza.
Mariana disse um fato bem lógico. E eu me certifiquei de que falarMariana disse um fato bem lógico. E eu me certifiquei de que falar   

naquele assunto me fazia muito mal, me humilhava. E eu tinha ouvido donaquele assunto me fazia muito mal, me humilhava. E eu tinha ouvido do  
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próprio Damian que só não tinha acabado comigo porque Neitan nos viupróprio Damian que só não tinha acabado comigo porque Neitan nos viu  
juntos. Damian não sabia que Neit conhecia a profecia. Samíramis tinhajuntos. Damian não sabia que Neit conhecia a profecia. Samíramis tinha  
pensado em tudo.pensado em tudo.

― Provavelmente – falei levantando-me – se não tem mais nenhuma― Provavelmente – falei levantando-me – se não tem mais nenhuma  
pergunta, eu vou dormir.pergunta, eu vou dormir.

F                            F                            
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  4  4
    Allghoi Khorkoi:Allghoi Khorkoi:   
  o verme da morte  o verme da morte  

   da Mongólia   da Mongólia
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epois dessa conversa o clima ficou bem melhor já que o que elesepois dessa conversa o clima ficou bem melhor já que o que eles   
queriam saber foi finalmente dito. Na verdade eu me senti melhorqueriam saber foi finalmente dito. Na verdade eu me senti melhor  
por deixá-los saber do que houve, era melhor que soubessem  opor deixá-los saber do que houve, era melhor que soubessem  o   

quanto eu odiava Damian e todos os vampiros e que não mudaria de ladoquanto eu odiava Damian e todos os vampiros e que não mudaria de lado  
feito a imbecil que fui no passado. Nosso treinamento na amazônia, quefeito a imbecil que fui no passado. Nosso treinamento na amazônia, que  
eu diria que era quase de vida ou morte, acabou e nosso próximo passoeu diria que era quase de vida ou morte, acabou e nosso próximo passo  
seria no Vaticano. Ouvi dos Otman que em um local secreto da capelaseria no Vaticano. Ouvi dos Otman que em um local secreto da capela  
Sistina  havia  milhares  de  livros  escritos  a  mão com relatos  de  nossosSistina  havia  milhares  de  livros  escritos  a  mão com relatos  de  nossos   
antepassados.  antepassados.  

D

Uma das primeiras pistas que tive sobre tudo isso foi um arquivoUma das primeiras pistas que tive sobre tudo isso foi um arquivo  
secreto no prédio onde eu trabalhava – vocês lembram disso né? - então,secreto no prédio onde eu trabalhava – vocês lembram disso né? - então,   
aquilo era todo o relato da família Durani desde que chegaram ao Brasilaquilo era todo o relato da família Durani desde que chegaram ao Brasil   
até o trato de Ariadne em 1836. Minha família era tão besta que queriaaté o trato de Ariadne em 1836. Minha família era tão besta que queria  
quebrar definitivamente os laços com Roma e por isso mesmo não tinhaquebrar definitivamente os laços com Roma e por isso mesmo não tinha   
enviado ainda aqueles arquivos para eles. Mas pelas últimas notícias, oenviado ainda aqueles arquivos para eles. Mas pelas últimas notícias, o   
espião doutor Porto tinha dado um jeito de convencer minha família aespião doutor Porto tinha dado um jeito de convencer minha família a   
entregar tudo ao Vaticano e assim foi.entregar tudo ao Vaticano e assim foi.

A Itália  é  um país  maravilhoso,  lindo mesmo.  Tem história  porA Itália  é  um país  maravilhoso,  lindo mesmo.  Tem história  por  
todos os cantos e a arquitetura é belíssima, uma pena que nosso períodotodos os cantos e a arquitetura é belíssima, uma pena que nosso período  
lá foi apenas para estudos. Como os caçadores tinham se estabelecido nolá foi apenas para estudos. Como os caçadores tinham se estabelecido no  
Brasil, os responsáveis por nos mostrar tudo falavam português com umBrasil, os responsáveis por nos mostrar tudo falavam português com um  
sotaque bem charmoso. Vimos as antigas armas que nossos antepassadossotaque bem charmoso. Vimos as antigas armas que nossos antepassados  
usaram e aquilo foi demais! Era como estar em um museu onde tudo erausaram e aquilo foi demais! Era como estar em um museu onde tudo era   
sobre  minha  família,  vimos  também  todos  os  livros  escritos  por  eles.sobre  minha  família,  vimos  também  todos  os  livros  escritos  por  eles.   
Aquilo tudo formava uma grande enciclopédia do sobrenatural.Aquilo tudo formava uma grande enciclopédia do sobrenatural.

Dezenas de criaturas e nem todas eram más algumas Dezenas de criaturas e nem todas eram más algumas existiam em 
paz como uma raça de pequenas pessoas que vivem em cogumelos  na 
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Noruega, lindas fadinhas silvestres espalhadas pelas florestas do norte da 
Europa  e  Ásia  cuja  função  era  cuidar  da  natureza.  Outras,  claro,cuja  função  era  cuidar  da  natureza.  Outras,  claro,  
extremamente  maléficas  como  uma  feiticeira  vampiresca  que  toma  aextremamente  maléficas  como  uma  feiticeira  vampiresca  que  toma  a  
forma  de  uma  bola  de  fogo  à  noite  nas  Filipinas.  Um  esqueletoforma  de  uma  bola  de  fogo  à  noite  nas  Filipinas.  Um  esqueleto  
amaldiçoado chamado Ahkiyyyini  que provoca  naufrágios  nas  regiõesamaldiçoado chamado Ahkiyyyini  que provoca  naufrágios  nas  regiões  
polares,  lenda  essa  pertencente  à  mitologia  Inuite.  Tinha  inclusivepolares,  lenda  essa  pertencente  à  mitologia  Inuite.  Tinha  inclusive  
desenhos de algumas  criaturas e batalhas, a mais assustadora era de umdesenhos de algumas  criaturas e batalhas, a mais assustadora era de um  
lobisomem na França em 1715.lobisomem na França em 1715.

EE  
claro, uma me chamou muito a atenção, Boo Hag uma criatura parecidaclaro, uma me chamou muito a atenção, Boo Hag uma criatura parecida  
com um vampiro que rouba energia de suas vítimas enquanto dormem...com um vampiro que rouba energia de suas vítimas enquanto dormem...   
Maureen Moreton.Maureen Moreton.

O  desgraçado  do  Damian  havia  me  contado  como  ela  foiO  desgraçado  do  Damian  havia  me  contado  como  ela  foi   
“transformada” mas é claro que não passava de uma mentira como as“transformada” mas é claro que não passava de uma mentira como as  
centenas de outras que ele me contou. Aquela criatura era quase comocentenas de outras que ele me contou. Aquela criatura era quase como  
uma bruxa e não tinha mesmo nada a ver com a história que ele haviauma bruxa e não tinha mesmo nada a ver com a história que ele havia   
contado. Talvez ele tivesse dito aquele monte de bobagens a fim de testar-contado. Talvez ele tivesse dito aquele monte de bobagens a fim de testar-
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me e ver se minha reação revelaria se eu já sabia da verdade ou não. Jáme e ver se minha reação revelaria se eu já sabia da verdade ou não. Já   
uma criatura chamada Cikavak me deixou com a pulga atrás da orelha,uma criatura chamada Cikavak me deixou com a pulga atrás da orelha,   
era um pássaro sobrenatural que servia cegamente ao seu amo... Pietro seera um pássaro sobrenatural que servia cegamente ao seu amo... Pietro se  
transmutava em pássaros e podia até mesmo voar durante o dia. transmutava em pássaros e podia até mesmo voar durante o dia. 

Será que Pietro era mesmo um vampiro? Coisas e mais coisas eu fuiSerá que Pietro era mesmo um vampiro? Coisas e mais coisas eu fui   
descobrindo e isso foi abrindo várias lacunas que eu julgava preenchidas.descobrindo e isso foi abrindo várias lacunas que eu julgava preenchidas.  
Àquela altura eu ainda não sabia que em breve em minha vida alguémÀquela altura eu ainda não sabia que em breve em minha vida alguém  
surgiria,  ou  melhor  ressurgiria,  e  preencheria  todas  aquelas  lacunas.surgiria,  ou  melhor  ressurgiria,  e  preencheria  todas  aquelas  lacunas.  
Foram 15 dias totalmente imersos no passado e nas anotações de nossasForam 15 dias totalmente imersos no passado e nas anotações de nossas   
famílias,  depois  disso  fomos  para  a  parte  mais  interessante  dofamílias,  depois  disso  fomos  para  a  parte  mais  interessante  do  
treinamento: Tibete.treinamento: Tibete.

Uma  região  localizada  perto  da  China,  cortada  pela  cadeia  deUma  região  localizada  perto  da  China,  cortada  pela  cadeia  de  
montanhas da cordilheira do Himalaia e claro o famoso monte Everest.montanhas da cordilheira do Himalaia e claro o famoso monte Everest.   
Fizemos uma enorme subida por uma escadaria ora escadaria ora trilha,Fizemos uma enorme subida por uma escadaria ora escadaria ora trilha,   
que  passava  por  pequenas  aldeias.  O  lugar  é  extremamente  bonito,  aque  passava  por  pequenas  aldeias.  O  lugar  é  extremamente  bonito,  a  
natureza é vasta com milhares de árvores, belíssimas paisagens, ar puro,natureza é vasta com milhares de árvores, belíssimas paisagens, ar puro,   
iaquesiaques11, tudo lá exalava calma, tudo era silêncio. Eu amei cada segundo, tudo lá exalava calma, tudo era silêncio. Eu amei cada segundo  
que passamos lá. A população ali por perto estranhou bastante o fato deque passamos lá. A população ali por perto estranhou bastante o fato de  
mulheres entrarem num monastério já que apenas homens iam. Mas commulheres entrarem num monastério já que apenas homens iam. Mas com  
o passar dos meses todos acostumaram-se com a nossa presença.o passar dos meses todos acostumaram-se com a nossa presença.

O treinamento era voltado para artes marciais e controle da mente eO treinamento era voltado para artes marciais e controle da mente e  
habilidades.  Ágatha  tinha  um  domínio  inacreditável  sobre  o  fogo,habilidades.  Ágatha  tinha  um  domínio  inacreditável  sobre  o  fogo,   
conseguia  até  mesmo  criá-lo  com  sua  vontade.  Léo  além  de  umaconseguia  até  mesmo  criá-lo  com  sua  vontade.  Léo  além  de  uma  
inteligência acima do normal tinha a habilidade de curar-se quase queinteligência acima do normal tinha a habilidade de curar-se quase que   
imediatamente  de  qualquer  ferimento.  Lídia  conseguia  saltar  grandesimediatamente  de  qualquer  ferimento.  Lídia  conseguia  saltar  grandes  
alturas e eu bem... conseguia mover objetos ao meu querer. Eu já o haviaalturas e eu bem... conseguia mover objetos ao meu querer. Eu já o havia  

11 Grande boi selvagem ou domesticado, do Tibete e regiões Grande boi selvagem ou domesticado, do Tibete e regiões elevadas da Ásia Central, com pelo curto e liso no elevadas da Ásia Central, com pelo curto e liso no 
dorso e longo e ondulado no peito, ventre, nas ancas e na cauda. Atinge 2 metros de altura e 500kg de peso.dorso e longo e ondulado no peito, ventre, nas ancas e na cauda. Atinge 2 metros de altura e 500kg de peso.
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experimentado  algumas  vezes  antes  de  saber  da  história  toda  dosexperimentado  algumas  vezes  antes  de  saber  da  história  toda  dos  
caçadores. Estava mesmo é sentindo-me na minha série favorita: Heroes. caçadores. Estava mesmo é sentindo-me na minha série favorita: Heroes. 

― Você precisa concentrar-se.― Você precisa concentrar-se.
Disse-me  Neitan  em  uma  noite  em  que  apenas  nós  doisDisse-me  Neitan  em  uma  noite  em  que  apenas  nós  dois  

treinávamos com espadas no pátio central. Ou melhor, ele me ensinavatreinávamos com espadas no pátio central. Ou melhor, ele me ensinava  
pois era muito hábil, rápido e experiente, usávamos espadas incríveis epois era muito hábil, rápido e experiente, usávamos espadas incríveis e   
qualquer  descuido  alguém  ia  sair  machucado.  O  tempo  estava  paraqualquer  descuido  alguém  ia  sair  machucado.  O  tempo  estava  para   
chuva, mas o céu apenas relampeava e o vento soprava.chuva, mas o céu apenas relampeava e o vento soprava.

― Por que eu tenho que aprender a usar uma espada? - retruquei.― Por que eu tenho que aprender a usar uma espada? - retruquei.
― Porque ao saber manusear essa arma você desenvolverá precisão― Porque ao saber manusear essa arma você desenvolverá precisão  

de movimentos, agilidade e uma espada é uma arma perfeita pois vocêde movimentos, agilidade e uma espada é uma arma perfeita pois você  
ataca e se defende com ela e não precisa recarregar.ataca e se defende com ela e não precisa recarregar.

Respondeu  ele  mirando-me  através  da  noite  com  aqueles  olhosRespondeu  ele  mirando-me  através  da  noite  com  aqueles  olhos  
verdes  brilhantes.  Sua  figura alta,  forte  e  imponente...  de novo eu viaverdes  brilhantes.  Sua  figura alta,  forte  e  imponente...  de novo eu via  
aquele caçador que um dia foi minha obsessão. aquele caçador que um dia foi minha obsessão. 

― E qual a chance de uma criatura sombria usar uma?― E qual a chance de uma criatura sombria usar uma?
― Quase nula mas em uma batalha com várias delas você verá o― Quase nula mas em uma batalha com várias delas você verá o  

quanto é importante o domínio sobre várias armas. Pronta?quanto é importante o domínio sobre várias armas. Pronta?
― Sim, nunca ataque com raiva.― Sim, nunca ataque com raiva.
Então ele me atacou e trocamos golpes movendo-nos rápidos peloEntão ele me atacou e trocamos golpes movendo-nos rápidos pelo  

pátio  escuro,  quando  as  espadas  se  chocavam  saíam  faíscas  quepátio  escuro,  quando  as  espadas  se  chocavam  saíam  faíscas  que  
brilhavam  na  escuridão.  Isso  durou  alguns  minutos  até  que  perdi  abrilhavam  na  escuridão.  Isso  durou  alguns  minutos  até  que  perdi  a  
concentração e acabei usando minha raiva, o motor que me impulsionava.concentração e acabei usando minha raiva, o motor que me impulsionava.   
Com dois golpes rápidos como a luz ele me desarmou e me passou umaCom dois golpes rápidos como a luz ele me desarmou e me passou uma  
rasteira, mas ao invés de me deixar cair deitada no chão, segurou-me emrasteira, mas ao invés de me deixar cair deitada no chão, segurou-me em  
seus braços.seus braços.

― Usou a raiva de novo. -  acusou com o rosto a centímetros do― Usou a raiva de novo. -  acusou com o rosto a centímetros do   
meu.meu.
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― Como sabe? - indaguei ofegante pela luta... ou por ele?― Como sabe? - indaguei ofegante pela luta... ou por ele?
― Você é muito transparente quando se trata de seus sentimentos.― Você é muito transparente quando se trata de seus sentimentos.
― É... às vezes. - saí dos braços dele e peguei minha espada do chão.― É... às vezes. - saí dos braços dele e peguei minha espada do chão.   

- Só às vezes.- Só às vezes.
― Para mim não. - sorriu de canto, o que era um charme.― Para mim não. - sorriu de canto, o que era um charme.
― Fala sério. - desafiei.― Fala sério. - desafiei.
― Lavígnia,  nós  temos  uma ligação,  seu sangue e  o  meu foram― Lavígnia,  nós  temos  uma ligação,  seu sangue e  o  meu foram  

unidos quando a aliança foi retomada, não lembra?unidos quando a aliança foi retomada, não lembra?
― Lembro mas não acho que por causa disso você consiga ler meus― Lembro mas não acho que por causa disso você consiga ler meus   

sentimentos.sentimentos.
― Talvez, mas isso também significa que eu adoro tentar decifrar― Talvez, mas isso também significa que eu adoro tentar decifrar  

você.você.
Neit disse deixado-me sem palavras. Ele é um cara maravilhoso eNeit disse deixado-me sem palavras. Ele é um cara maravilhoso e   

eu jurei que nunca mais iria apaixonar-me, porém com ele assim tão pertoeu jurei que nunca mais iria apaixonar-me, porém com ele assim tão perto   
era  difícil  manter  minha promessa.  Então  afastei  seus  olhos lindos  daera  difícil  manter  minha promessa.  Então  afastei  seus  olhos lindos  da  
minha mente e  voltei  a  atacá-lo.  Dessa vez consegui  manter  um nívelminha mente e  voltei  a  atacá-lo.  Dessa vez consegui  manter  um nível   
aceitável.aceitável.

― Melhorou bastante. - disse ele quando nos sentamos na escadaria― Melhorou bastante. - disse ele quando nos sentamos na escadaria  
durante uma pausa.durante uma pausa.

― Ainda falta muito, ainda não tenho o que quero.― Ainda falta muito, ainda não tenho o que quero.
― E o que quer?― E o que quer?
― Ser forte como meus antepassados.― Ser forte como meus antepassados.
― Para vingar-se dele? - sua voz foi cortante.― Para vingar-se dele? - sua voz foi cortante.
― É claro. - minha resposta foi fria e alguns segundos de silêncio― É claro. - minha resposta foi fria e alguns segundos de silêncio   

passaram.passaram.
― Você... - ele relutou – chegou a amá-lo?― Você... - ele relutou – chegou a amá-lo?
― Segunda vez que me pergunta isso, Neitan.― Segunda vez que me pergunta isso, Neitan.
― Talvez porque não esteja certo da sua resposta.― Talvez porque não esteja certo da sua resposta.
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― Nem tem porque estar, não é?  Afinal de contas eu não tenho que― Nem tem porque estar, não é?  Afinal de contas eu não tenho que   
te provar nada.te provar nada.

― Eu sei Lavígnia... eu sei, mas é que...― Eu sei Lavígnia... eu sei, mas é que...
― O quê? - pressionei.― O quê? - pressionei.
― A mim incomoda muito o fato de você só estar aqui por causa― A mim incomoda muito o fato de você só estar aqui por causa   

dele... e se não tivesse descoberto quem ele é? O que você estaria fazendodele... e se não tivesse descoberto quem ele é? O que você estaria fazendo   
agora?agora?

Aquela  pergunta  era  bem  profunda,  eu  não  queria  ficar  dandoAquela  pergunta  era  bem  profunda,  eu  não  queria  ficar  dando  
explicações de nada mas entendia um pouco do que ele estava sentindo.explicações de nada mas entendia um pouco do que ele estava sentindo.   
Infelizmente  para  Neitan  eu  não  estava  a  fim  de  continuar  aquelaInfelizmente  para  Neitan  eu  não  estava  a  fim  de  continuar  aquela   
conversa.conversa.

― Já está muito tarde e está começando a chover, é melhor irmos― Já está muito tarde e está começando a chover, é melhor irmos  
dormir.dormir.

Levantei e subi os degraus sentindo os primeiros pingos de chuvaLevantei e subi os degraus sentindo os primeiros pingos de chuva  
gelada caindo. O vento também soprava com muita força,  atravessei ogelada caindo. O vento também soprava com muita força,  atravessei o   
pórtico indo na direção do meu quarto e das gurias pois uma ala daquelepórtico indo na direção do meu quarto e das gurias pois uma ala daquele  
lugar era somente nossa. As regras de convivência entre nós eram muitolugar era somente nossa. As regras de convivência entre nós eram muito  
rígidas. Neitan havia conseguido permissão para me treinar pois mesmorígidas. Neitan havia conseguido permissão para me treinar pois mesmo  
com 25 anos de idade era mestre na arte da espada.com 25 anos de idade era mestre na arte da espada.

― Por que você foge? - ouvi um sussurro e virei para dar de cara― Por que você foge? - ouvi um sussurro e virei para dar de cara   
com ele.com ele.

― Não estou fugindo de nada. - respondi baixinho por estar perto― Não estou fugindo de nada. - respondi baixinho por estar perto  
da porta do quarto onde as garotas dormiam.da porta do quarto onde as garotas dormiam.

―  Está  sim,  foge  de  mim.  Foge  quando  é  pressionada...  fala  a―  Está  sim,  foge  de  mim.  Foge  quando  é  pressionada...  fala  a   
verdade por favor...verdade por favor...

― Qual verdade você quer? - sussurrei já irritada.― Qual verdade você quer? - sussurrei já irritada.   
― Você o ama?― Você o ama?
Os  olhos  dele  estavam  mais  escuros  e  reconheci  uma  profundaOs  olhos  dele  estavam  mais  escuros  e  reconheci  uma  profunda  
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angústia. Ele temia aquela resposta mas insistia nela.angústia. Ele temia aquela resposta mas insistia nela.
― O amor é como disse Camões “querer estar preso por vontade... é― O amor é como disse Camões “querer estar preso por vontade... é   

ter com quem nos mata lealdade” e eu sou livre e ileal a tudo. Entenda deter com quem nos mata lealdade” e eu sou livre e ileal a tudo. Entenda de  
uma vez por todas que eu não amo aquele ser horrível e não amo nemuma vez por todas que eu não amo aquele ser horrível e não amo nem  
vou amar mais ninguém. E  além do mais já te disse mais de trinta vezesvou amar mais ninguém. E  além do mais já te disse mais de trinta vezes  
que não te devo explicação nenhuma da minha vida,  você não é nadaque não te devo explicação nenhuma da minha vida,  você não é nada  
meu, por que age como se eu tive contigo algum dever? meu, por que age como se eu tive contigo algum dever? 

Sei  que  minhas  palavras  foram  duras  pois  sua  expressãoSei  que  minhas  palavras  foram  duras  pois  sua  expressão  
transformou-se rapidamente. Vi a conformação e consternação se fixaremtransformou-se rapidamente. Vi a conformação e consternação se fixarem  
em seu rosto.em seu rosto.

― É... é ter com quem nos mata lealdade.― É... é ter com quem nos mata lealdade.
Gelei.  Aquela  resposta  teve  o  mesmo  efeito  que  uma  explosãoGelei.  Aquela  resposta  teve  o  mesmo  efeito  que  uma  explosão  

diante  de mim. Neitan virou as  costas  e  atravessou o pórtico  indo nadiante de mim. Neitan virou as  costas  e  atravessou o pórtico  indo na  
direção de seu quarto. Sua imagem ia sumindo na escuridão e eu entãodireção de seu quarto. Sua imagem ia sumindo na escuridão e eu então  
respirei.respirei.

― Perdoe-me - sussurrei – mas eu não acredito mais no amor.― Perdoe-me - sussurrei – mas eu não acredito mais no amor.
Entrei  no  quarto  e  sem fazer  barulho  fui  para  a  cama.  A nossaEntrei  no  quarto  e  sem fazer  barulho  fui  para  a  cama.  A nossa   

rotina continuou e a cada dia aumentava o ritmo dos treinos, ficávamosrotina continuou e a cada dia aumentava o ritmo dos treinos, ficávamos   
horas  socando  paredes,  as  corridas  e  atividade  externas  eram  feitashoras  socando  paredes,  as  corridas  e  atividade  externas  eram  feitas  
carregando pesos e etc. Sabe que uma coisa é muito curiosa nisso tudo,carregando pesos e etc. Sabe que uma coisa é muito curiosa nisso tudo,   
estávamos  sendo  treinados  para  destruir  criaturas  sobrenaturais  e  aliestávamos  sendo  treinados  para  destruir  criaturas  sobrenaturais  e  ali   
mesmo nas montanhas do Himalaia vivia um ser chamado Hieti ou maismesmo nas montanhas do Himalaia vivia um ser chamado Hieti ou mais  
popularmente O Abominável Homem das Neves. Mas ele é sagrado porpopularmente O Abominável Homem das Neves. Mas ele é sagrado por   
lá, a população local jamais iria querer matá-lo mesmo que vez por vezlá, a população local jamais iria querer matá-lo mesmo que vez por vez  
ele  surgisse  matando algumas vacas  e  até  mesmo ferindo pessoas.  Váele  surgisse  matando algumas vacas  e  até  mesmo ferindo pessoas.  Vá  
entender, né? entender, né? 

Os meses se passaram e Neit se afastou de mim também. DepoisOs meses se passaram e Neit se afastou de mim também. Depois   
daquela noite ele mudou demais e eu sabia ter ferido seus sentimentosdaquela noite ele mudou demais e eu sabia ter ferido seus sentimentos  
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mas francamente eu não iria ficar tentando curar as feridas que causasse.mas francamente eu não iria ficar tentando curar as feridas que causasse.
Exatamente um ano depois e raras as ligações para a família, nossoExatamente um ano depois e raras as ligações para a família, nosso  

treinamento estava completo. As outras coisas viriam com a prática mastreinamento estava completo. As outras coisas viriam com a prática mas  
acredite que nenhum de nós era mais o mesmo de antes. Contrariandoacredite que nenhum de nós era mais o mesmo de antes. Contrariando  
nossas expectativas não tivemos permissão de voltar para casa por umnossas expectativas não tivemos permissão de voltar para casa por um  
simples  motivo,  a  ausência  dos  caçadores  durante  tantos  anossimples  motivo,  a  ausência  dos  caçadores  durante  tantos  anos  
transformou quase todo o interior da Europa num lugar assombrado. Otransformou quase todo o interior da Europa num lugar assombrado. O  
que significava que teríamos muito trabalho a fazer. Ser um Caçador dasque significava que teríamos muito trabalho a fazer. Ser um Caçador das  
Sombrias era não ter um lar fixo. Sombrias era não ter um lar fixo. 

Mal  arrumamos  nossas  malas  e  Roma  nos  mandou  a  primeiraMal  arrumamos  nossas  malas  e  Roma  nos  mandou  a  primeira  
missão: missão: Allghoi KhorkhoiAllghoi Khorkhoi o verme da morte da Mongólia. A Mongólia fica o verme da morte da Mongólia. A Mongólia fica  
localizada ao sul  da  Rússia  asiática  e  ao norte  da China,  tivemos quelocalizada ao sul  da  Rússia  asiática  e  ao norte  da China,  tivemos que  
atravessar boa  parte do território chinês para chegar lá. A região estáatravessar boa  parte do território chinês para chegar lá. A região está   
longe de ser considerada debaixo do domínio da Igreja mas o desesperolonge de ser considerada debaixo do domínio da Igreja mas o desespero   
que  tomava  conta  das  tribos  nômades  havia  chegado  aos  ouvidos  doque  tomava  conta  das  tribos  nômades  havia  chegado  aos  ouvidos  do   
Vaticano. Allghoi Khorkhoi significa Vaticano. Allghoi Khorkhoi significa “verme intestino” por sua aparência“verme intestino” por sua aparência  
ser  muito  semelhante  ao  intestino  de  vacas.  A  criaturaser  muito  semelhante  ao  intestino  de  vacas.  A  criatura  lendárialendária  
teoricamente  habitaria  o  deserto  de  Gobi,  conta  a  lenda  que  elasteoricamente  habitaria  o  deserto  de  Gobi,  conta  a  lenda  que  elas   
pertencem à Terra dos Sonhos e foram trazidas a este mundo por rituaispertencem à Terra dos Sonhos e foram trazidas a este mundo por rituais   
profanos feitos por bruxos cultistas tentando atrair uma criatura muitoprofanos feitos por bruxos cultistas tentando atrair uma criatura muito  
maior que eles têm por sua divindade. O problema é que os vermes damaior que eles têm por sua divindade. O problema é que os vermes da   
morte ficaram presos neste mundo e não conseguem voltar para a Terramorte ficaram presos neste mundo e não conseguem voltar para a Terra  
dos Sonhos.dos Sonhos.

Eles medem entre 1,50 a 5 metros, são totalmente vermelhos e sãoEles medem entre 1,50 a 5 metros, são totalmente vermelhos e são   
extremamente venenosos cuspindo uma espécie de ácido amarelado emextremamente venenosos cuspindo uma espécie de ácido amarelado em  
suas vítimas. O grande mistério disso tudo era que eles não estariam maissuas vítimas. O grande mistério disso tudo era que eles não estariam mais  
no deserto de Gobi mas sim nas lindas planícies verdejantes onde muitosno deserto de Gobi mas sim nas lindas planícies verdejantes onde muitos  
nômades  acampavam.  O  número  de  cavalos  selvagens  que  já  eranômades  acampavam.  O  número  de  cavalos  selvagens  que  já  era  

                                                                             ~~ 6565 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

extremamente baixo estava diminuindo e o terror se instaurou quandoextremamente baixo estava diminuindo e o terror se instaurou quando  
um homem que buscava seu rebanho foi engolido por uma criatura naum homem que buscava seu rebanho foi engolido por uma criatura na  
frente de seus filhos.frente de seus filhos.

― Deve ser bem grande para engolir um homem.― Deve ser bem grande para engolir um homem.
Disse Léo em português enquanto nos dirigíamos do hotel para umDisse Léo em português enquanto nos dirigíamos do hotel para um  

acampamento nômade. Deixamos quase toda nossa bagagem no hotel eacampamento nômade. Deixamos quase toda nossa bagagem no hotel e   
íamos todos para lá apenas com o essencial e as armas.íamos todos para lá apenas com o essencial e as armas.

― No mínimo uns três metros, cara esse negócio deles saírem do― No mínimo uns três metros, cara esse negócio deles saírem do  
solo me preocupa. - falou Zac.solo me preocupa. - falou Zac.

―A gente não consegue prever de onde vão surgir.  -  completou―A gente não consegue prever de onde vão surgir.  -  completou  
Neitan.Neitan.

Procurei  não prestar  atenção à conversa deles  para me prenderProcurei  não prestar  atenção à conversa deles  para me prender  
àquela paisagem extremamente bela. Planícies gigantes cobertas por umaàquela paisagem extremamente bela. Planícies gigantes cobertas por uma  
grama bem verde e acima um céu azul. Como aquele papel de paredegrama bem verde e acima um céu azul. Como aquele papel de parede  
antigo do Windows. Os nômades das planícies moram naquelas típicasantigo do Windows. Os nômades das planícies moram naquelas típicas   
tendas redondas e brancas chamadas tendas redondas e brancas chamadas gerger..  

― Estamos muito contentes que vocês viram. - disse-me em inglês― Estamos muito contentes que vocês viram. - disse-me em inglês   
nosso guia. Um rapaz de uns 20 anos e com um nome bem complicado.nosso guia. Um rapaz de uns 20 anos e com um nome bem complicado.

― Nossa missão é ajudar a todos. - respondi orgulhosa.― Nossa missão é ajudar a todos. - respondi orgulhosa.
Chegamos  ao  local  com  quatro  tendas,  era  um  acampamentoChegamos  ao  local  com  quatro  tendas,  era  um  acampamento  

familiar  e  dolorosamente  algumas daquelas  crianças  que nos olhavamfamiliar  e  dolorosamente  algumas daquelas  crianças  que nos olhavam  
curiosas  estavam órfãs  de  pai.  O rapaz  nos apresentou a  todos,  umascuriosas  estavam órfãs  de  pai.  O rapaz  nos apresentou a  todos,  umas   
quinze pessoas, estava claro a aflição no rosto deles mas ao mesmo tempoquinze pessoas, estava claro a aflição no rosto deles mas ao mesmo tempo  
estavam  maravilhados  com nossa  presença.  Perguntei-me  como Romaestavam  maravilhados  com nossa  presença.  Perguntei-me  como Roma  
tinha nos apresentado, será que os líderes espirituais de religiões tinhamtinha nos apresentado, será que os líderes espirituais de religiões tinham  
entre si uma ligação? Era bem provável. entre si uma ligação? Era bem provável. 

― Armamos essa tenda para vocês, por favor entrem e descansem.― Armamos essa tenda para vocês, por favor entrem e descansem.  
Assim  que  estiverem  instalados  venham  até  a  cozinha  comer  o  queAssim  que  estiverem  instalados  venham  até  a  cozinha  comer  o  que  
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preparamos.preparamos.
― Está  bem,  muito  obrigada.  -  agradeci  e  o  rapaz saiu –  Gente,― Está  bem,  muito  obrigada.  -  agradeci  e  o  rapaz saiu –  Gente,  

vocês precisam mesmo aprender a falar inglês.vocês precisam mesmo aprender a falar inglês.
― Não há dúvidas. - concordou minha irmã.― Não há dúvidas. - concordou minha irmã.
― Na verdade é bom dominar vários idiomas nesse nosso  ― Na verdade é bom dominar vários idiomas nesse nosso  ramoramo. -. -  

exibiu-se Léo que falava vários idiomas.exibiu-se Léo que falava vários idiomas.
― Exibido. -  brincou Lídia largando a mochila numa das camas que― Exibido. -  brincou Lídia largando a mochila numa das camas que  

rodeavam  a  tenda  deixando  um  grande  espaço  no  meio  coberto  porrodeavam  a  tenda  deixando  um  grande  espaço  no  meio  coberto  por  
tapetes. - Nem todos temos dicionários no cérebro como você.tapetes. - Nem todos temos dicionários no cérebro como você.

― Pois eu acho que não devemos perder tempo, temos que ir atrás― Pois eu acho que não devemos perder tempo, temos que ir atrás  
dessa criatura. - Neit propôs ao pegar um mapa da região e todos nosdessa criatura. - Neit propôs ao pegar um mapa da região e todos nos  
reunimos em círculo – O último ataque foi aqui. - agachou-se apontandoreunimos em círculo – O último ataque foi aqui. - agachou-se apontando  
o xis vermelho.o xis vermelho.

― Mas também temos que contar com um número incerto dessas― Mas também temos que contar com um número incerto dessas  
coisas. - falei.coisas. - falei.

― É você tem razão. - disse Neit.― É você tem razão. - disse Neit.
― Vocês viram que a origem dessas criaturas é um outro mundo e― Vocês viram que a origem dessas criaturas é um outro mundo e  

quem o traz são bruxos. Não seria melhor irmos atrás deles? - Mariana.quem o traz são bruxos. Não seria melhor irmos atrás deles? - Mariana.
― O problema é que não sabemos há quanto tempo isso aconteceu― O problema é que não sabemos há quanto tempo isso aconteceu  

se há dois meses ou dois séculos. - Zac.se há dois meses ou dois séculos. - Zac.
― Sim e se foi há dois meses há o risco de destruirmos essa criatura― Sim e se foi há dois meses há o risco de destruirmos essa criatura  

e os bruxos trazerem mais. - falei.e os bruxos trazerem mais. - falei.
― Mas se eles migraram do deserto de Gobi até esta região pode― Mas se eles migraram do deserto de Gobi até esta região pode   

indicar que eles já estão na terra há muito tempo. - falou minha irmã.indicar que eles já estão na terra há muito tempo. - falou minha irmã.
― Faz sentido. - Léo.― Faz sentido. - Léo.
― Para mim o maior problema vai ser localizar essa minhoca do― Para mim o maior problema vai ser localizar essa minhoca do  

mal. Ela pode estar embaixo de nós agora. - Zac.mal. Ela pode estar embaixo de nós agora. - Zac.
― O último ataque ocorreu ao cair da noite, então vamos usar isso― O último ataque ocorreu ao cair da noite, então vamos usar isso  
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como um norte. - Neit.como um norte. - Neit.
― Tanto que esse ser tem uma cabeça com luminescência para atrair― Tanto que esse ser tem uma cabeça com luminescência para atrair   

vítimas, então é mais lógico acreditar que ataque só à noite. - Léo.vítimas, então é mais lógico acreditar que ataque só à noite. - Léo.
― Mas nenhum de nós se perguntou como vamos fazer para matar― Mas nenhum de nós se perguntou como vamos fazer para matar   

essa coisa. Algumas criaturas são imunes à maioria das armas que temos.essa coisa. Algumas criaturas são imunes à maioria das armas que temos.   
- Lídia.- Lídia.

― Por enquanto a única coisa que fogo não destrói são espíritos. Em― Por enquanto a única coisa que fogo não destrói são espíritos. Em  
último caso colocamos fogo na criatura. - Neit. último caso colocamos fogo na criatura. - Neit. 

― E como vamos atrair esse bicho? - indaguei.― E como vamos atrair esse bicho? - indaguei.
― Os nativos de Gobi afirmam que até mesmo as baixas vibrações― Os nativos de Gobi afirmam que até mesmo as baixas vibrações   

produzidas pela voz atraem essa coisa. - Léo.produzidas pela voz atraem essa coisa. - Léo.
― É, eles nem conversam durante a noite por causa do medo. - Neit.― É, eles nem conversam durante a noite por causa do medo. - Neit.
― Ou seja atrair não vai ser o problema, até um nós caminhando― Ou seja atrair não vai ser o problema, até um nós caminhando  

pelos campos não vai passar despercebido. - Lídia.pelos campos não vai passar despercebido. - Lídia.
― O que é um risco tremendo. - Zac.― O que é um risco tremendo. - Zac.
― Mas e se esse verme for como as sucuris da amazônia que depois― Mas e se esse verme for como as sucuris da amazônia que depois   

de se alimentarem passam até seis meses inertes? Esse monstro devoroude se alimentarem passam até seis meses inertes? Esse monstro devorou  
cavalos e um homem. - Ágatha.cavalos e um homem. - Ágatha.

― O que me faz pensar que é mais de um. - falei.― O que me faz pensar que é mais de um. - falei.
― O que não podemos é colocar o  ― O que não podemos é colocar o  Allghoi KhorkhoiAllghoi Khorkhoi dentro de uma dentro de uma  

padrão  de  comportamento  natural  de  uma  sucuri  já  que  ele  épadrão  de  comportamento  natural  de  uma  sucuri  já  que  ele  é   
sobrenatural ou um tipo raro de espécie ainda não catalogada. - Léo.sobrenatural ou um tipo raro de espécie ainda não catalogada. - Léo.

― ― As características dele são estranhas demais para ser uma animalAs características dele são estranhas demais para ser uma animal  
como os outros. - disse eu.como os outros. - disse eu.

― Então vamos montar um jeito de matar esse verme – começou― Então vamos montar um jeito de matar esse verme – começou  
Neit com seu ar de liderança – podemos usar um cavalo como isca. Neit com seu ar de liderança – podemos usar um cavalo como isca. 

― Nós todos vamos ser isca nessa planície, não tem como prever― Nós todos vamos ser isca nessa planície, não tem como prever   
quem ele vai escolher. - Mariana.quem ele vai escolher. - Mariana.
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― Eu dou um jeito de nos fazer passar despercebidos. - falei muito― Eu dou um jeito de nos fazer passar despercebidos. - falei muito  
satisfeita com meu dom.satisfeita com meu dom.

―  E  como vai  fazer?  -  Léo  perguntou  –  Vai  criar  uma barreira―  E  como vai  fazer?  -  Léo  perguntou  –  Vai  criar  uma barreira   
invisível isolante ao nosso redor? invisível isolante ao nosso redor? 

― Exato.― Exato.
― Show!― Show!
― Então está resolvido, usamos um cavalo como isca e ficamos a― Então está resolvido, usamos um cavalo como isca e ficamos a  

uma distância razoável dele. Vamos usar munição explosiva e a Ágathauma distância razoável dele. Vamos usar munição explosiva e a Ágatha  
entra com o fogo. - Neit. entra com o fogo. - Neit. 

― Com prazer.― Com prazer.
― Que tal irmos ver os locais dos ataques? - dei a ideia.― Que tal irmos ver os locais dos ataques? - dei a ideia.
― Acho ótimo mas não sei se um deles vai querer nos levar até lá. -― Acho ótimo mas não sei se um deles vai querer nos levar até lá. -   

Lídia.Lídia.
― Vamos lá.― Vamos lá.
Saímos juntos da Saímos juntos da gerger para o verde intenso daquele chão tão distante para o verde intenso daquele chão tão distante  

da nossa casa. Nosso jovem tradutor negou-se veementemente a voltar aoda nossa casa. Nosso jovem tradutor negou-se veementemente a voltar ao  
local onde tinha visto o verme da morte, mas nos garantiu que era muitolocal onde tinha visto o verme da morte, mas nos garantiu que era muito   
fácil  chegar pois não tinha como se  fácil  chegar pois não tinha como se  perder por ali.  Tudo era  aberto  eperder por ali.  Tudo era  aberto  e  
qualquer coisa podia ser vista a centenas de metros. Fomos na direçãoqualquer coisa podia ser vista a centenas de metros. Fomos na direção  
apontada por ele.apontada por ele.

― Estão morrendo de medo. - disse eu.― Estão morrendo de medo. - disse eu.
― Quem não estaria? Nem vi esse bicho e já estou com medo. - Léo.― Quem não estaria? Nem vi esse bicho e já estou com medo. - Léo.
― Gente como esse lugar é lindo. - Mariana.― Gente como esse lugar é lindo. - Mariana.
― Lindo mesmo, parece que é um dos únicos lugares do mundo― Lindo mesmo, parece que é um dos únicos lugares do mundo  

que ainda tem cavalos selvagens. - Ágatha.que ainda tem cavalos selvagens. - Ágatha.
―  E  foram  extintos  mesmo  mas  em  1992  alguns  cavalos  foram―  E  foram  extintos  mesmo  mas  em  1992  alguns  cavalos  foram  

soltos por aqui e hoje a população é de cerca de duzentos animais. - Léo osoltos por aqui e hoje a população é de cerca de duzentos animais. - Léo o  
sabe tudo.sabe tudo.
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― Provavelmente tem menos que isso devido aos vermes. - disse― Provavelmente tem menos que isso devido aos vermes. - disse   
Neit.Neit.

― Eu já  vi  um filme uma vez  que tinham vermes  enormes  que― Eu já  vi  um filme uma vez  que tinham vermes  enormes  que  
saíam da areia para devorar as pessoas. - Mari.saíam da areia para devorar as pessoas. - Mari.

― Talvez tenham se inspirado nas lendas da Mongólia.― Talvez tenham se inspirado nas lendas da Mongólia.
― Está ali. - apontei um buraco a alguns metros de nós.― Está ali. - apontei um buraco a alguns metros de nós.
― Caraca, olha o tamanho disso. ― Caraca, olha o tamanho disso. 
Léo espantou-se com os buracos de cerca de um metro de diâmetroLéo espantou-se com os buracos de cerca de um metro de diâmetro  

a uns dois metros um do outro. Havia muita terra espalhada e algunsa uns dois metros um do outro. Havia muita terra espalhada e alguns   
objetos deixados para trás por quem viu a terrível besta.objetos deixados para trás por quem viu a terrível besta.

― Olha esse padrão, ele saiu por um buraco pegou a vítima e voltou― Olha esse padrão, ele saiu por um buraco pegou a vítima e voltou  
por outro. - Neit.por outro. - Neit.

― Cara esse bicho fura terra como se fosse manteiga, que isso? -― Cara esse bicho fura terra como se fosse manteiga, que isso? -   
Zac.Zac.

Fui até um dos buracos e olhei para baixo, o sol ainda brilhava comFui até um dos buracos e olhei para baixo, o sol ainda brilhava com   
força  embora  estivesse  muito  frio,  então  pude  ver  que  não  era  muitoforça  embora  estivesse  muito  frio,  então  pude  ver  que  não  era  muito  
profundo.  Devia ter um metro e meio mais ou menos e então virava umprofundo.  Devia ter um metro e meio mais ou menos e então virava um  
túnel horizontal. A criatura fazia túneis subterrâneos e quem sabe se nãotúnel horizontal. A criatura fazia túneis subterrâneos e quem sabe se não  
haveria milhares deles?haveria milhares deles?

― Está claro como ele se locomove por aqui. Por que não atacamos― Está claro como ele se locomove por aqui. Por que não atacamos  
os túneis? - dei a ideia. os túneis? - dei a ideia. 

― Isso parece bom mas faríamos um bom estrago por aqui. - Zac.― Isso parece bom mas faríamos um bom estrago por aqui. - Zac.
― Porém o que importa é proteger as pessoas. - Lídia.― Porém o que importa é proteger as pessoas. - Lídia.
― Mas também tem o seguinte, nós começamos a explodir os túneis― Mas também tem o seguinte, nós começamos a explodir os túneis  

e os vermes vão ir cada vez mais para o fundo, nunca vamos conseguire os vermes vão ir cada vez mais para o fundo, nunca vamos conseguir   
pegá-los. - Neit.pegá-los. - Neit.

―  Então  temos  que  matar  os  que  estiverem  por  aqui  e  como―  Então  temos  que  matar  os  que  estiverem  por  aqui  e  como  
criaturas sobrenaturais não reproduzem não precisamos acabar com oscriaturas sobrenaturais não reproduzem não precisamos acabar com os   
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túneis. - Léo.túneis. - Léo.
―  Bem,  para  mim  a  melhor  maneira  de  fazê-los  saírem  é―  Bem,  para  mim  a  melhor  maneira  de  fazê-los  saírem  é  

explodindo esses túneis. - disse contrariada.explodindo esses túneis. - disse contrariada.
― Tudo bem, vamos tentar com o plano A e se não der certo vamos― Tudo bem, vamos tentar com o plano A e se não der certo vamos   

explodir para forçá-los a sair. - Neit concordou mas não olhou para mimexplodir para forçá-los a sair. - Neit concordou mas não olhou para mim  
uma única vez.uma única vez.

― Perfeito, então vamos voltar e revisar o plano em detalhes. - Léo.― Perfeito, então vamos voltar e revisar o plano em detalhes. - Léo.
― É... daqui umas duas horas o dia vai acabar e o verme da morte― É... daqui umas duas horas o dia vai acabar e o verme da morte   

pode atacar e nós estamos sem armas. - Neit. pode atacar e nós estamos sem armas. - Neit. 
Voltamos para o acampamento e fomos recebidos pelos moradoresVoltamos para o acampamento e fomos recebidos pelos moradores  

com comidas típicas incluindo um curioso chá salgado e queijo feito comcom comidas típicas incluindo um curioso chá salgado e queijo feito com  
leite  de  égua.  Todos  eram  muito  simpáticos,  boa  gente  mesmo.  Oleite  de  égua.  Todos  eram  muito  simpáticos,  boa  gente  mesmo.  O  
problema era o idioma que era muito difícil. Também né? Estávamos doproblema era o idioma que era muito difícil. Também né? Estávamos do   
outro  lado  do  mundo  num  continente  bem  longe  da  nossa  América.outro  lado  do  mundo  num  continente  bem  longe  da  nossa  América.   
Falando nisso, você não odeia quando as pessoas se referem só a quemFalando nisso, você não odeia quando as pessoas se referem só a quem  
nasceu nos Estados Unidos como americanos? Tive que explicar  umasnasceu nos Estados Unidos como americanos? Tive que explicar  umas  
cinquenta  vezes  para pessoas  que conhecemos que brasileiros  sim sãocinquenta  vezes  para pessoas  que conhecemos que brasileiros  sim são   
americanos e que a América é um continente com trinta e três países. Eamericanos e que a América é um continente com trinta e três países. E  
que quem nasce nos que quem nasce nos statesstates quanto a nacionalidade são ianques ou estado- quanto a nacionalidade são ianques ou estado-
unidenses.unidenses.

Enfim a noite caiu e trouxe junto os temores daquela gente. NosEnfim a noite caiu e trouxe junto os temores daquela gente. Nos  
encilharam dóceis e lindos cavalos e nos despediram com suas bênçãos eencilharam dóceis e lindos cavalos e nos despediram com suas bênçãos e   
orações mas não saíram mais das orações mas não saíram mais das gers. gers. Era muito comum as pessoas teremEra muito comum as pessoas terem  
medo da noite e do escuro pois as criaturas do submundo só saem depoismedo da noite e do escuro pois as criaturas do submundo só saem depois  
do pôr do sol. E elas têm razão, coisas do pôr do sol. E elas têm razão, coisas muito feias moram no escuro. Deumuito feias moram no escuro. Deu  
um trabalho razoável estender minha barreira de energia em torno de seteum trabalho razoável estender minha barreira de energia em torno de sete  
cavalos e sete pessoas mas eu consegui. De forma que as patas dos nossoscavalos e sete pessoas mas eu consegui. De forma que as patas dos nossos  
cavalos  batendo  no  chão  não  produziam  nenhum  tipo  de  som  oucavalos  batendo  no  chão  não  produziam  nenhum  tipo  de  som  ou  
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vibração.  Mesmo  numa  situação  assustadora,  aquilo  era  muito  lindo.vibração.  Mesmo  numa  situação  assustadora,  aquilo  era  muito  lindo.   
Cavalgar numa vasta planície iluminada pela luz intensa da lua cheia.Cavalgar numa vasta planície iluminada pela luz intensa da lua cheia.  

Apenas o cavalo de isca podia ser percebido. Corremos com ele porApenas o cavalo de isca podia ser percebido. Corremos com ele por  
vários  minutos  e  paramos  perto  do  local  do  último  ataque  e...  nada.vários  minutos  e  paramos  perto  do  local  do  último  ataque  e...  nada.  
Continuamos por muitos metros e várias vezes. Na primeira noite nãoContinuamos por muitos metros e várias vezes. Na primeira noite não  
aconteceu nada, na segunda a mesma coisa mas na terceira um tremoraconteceu nada, na segunda a mesma coisa mas na terceira um tremor  
passou  por  baixo  do  meu  cavalo  por  volta  da  uma  e  quinze  dapassou  por  baixo  do  meu  cavalo  por  volta  da  uma  e  quinze  da  
madrugada. Ou era uma versão turbinada do Pernalonga ou o verme damadrugada. Ou era uma versão turbinada do Pernalonga ou o verme da   
morte.morte.

― Sentiram isso? ― Sentiram isso? 
Perguntei e todos acenaram que sim. Formávamos um semicírculoPerguntei e todos acenaram que sim. Formávamos um semicírculo  

em torno da  isca  e  não demorou mais   para saltar  para  fora  da  terraem torno da  isca  e  não demorou mais   para saltar  para  fora  da  terra  
aquele ser asqueroso. Um verme da espessura de um pneu de ônibus,aquele ser asqueroso. Um verme da espessura de um pneu de ônibus,   
vermelho, com uma boca redonda cheia de dentes curvos para dentro.vermelho, com uma boca redonda cheia de dentes curvos para dentro.   
Tinha umas coisas tipo tentáculos ou antenas, duas na parte de cima daTinha umas coisas tipo tentáculos ou antenas, duas na parte de cima da  
boca e duas a baixo da mesma. Devia ter um três metros.boca e duas a baixo da mesma. Devia ter um três metros.

― Lavígnia! ― Lavígnia! 
Gritou  minha  irmã  mas  eu  não  o  deixaria  matar  o  animal  nemGritou  minha  irmã  mas  eu  não  o  deixaria  matar  o  animal  nem  

fugir. Concentrei-me e quando o verme se jogou de boca aberta em cimafugir. Concentrei-me e quando o verme se jogou de boca aberta em cima  
do  cavalo  bateu  com tanta  força  na  barreira  que  eu  tinha  criado  quedo  cavalo  bateu  com tanta  força  na  barreira  que  eu  tinha  criado  que  
tombou para trás. Soltei o cavalo e o fiz ir embora. A besta levantou-se etombou para trás. Soltei o cavalo e o fiz ir embora. A besta levantou-se e  
esguichou o ácido amarelo pela boca, mas já contávamos com aquilo. esguichou o ácido amarelo pela boca, mas já contávamos com aquilo. 

― Cuidado! Lídia gritou.― Cuidado! Lídia gritou.
― Segura ele, Lavígnia.― Segura ele, Lavígnia.
Minha  irmã  gritou  outra  vez  e  eu  precisei  de  muita  força  paraMinha  irmã  gritou  outra  vez  e  eu  precisei  de  muita  força  para   

impedir que a criatura cavasse outro buraco para fugir.  Pelo canto doimpedir que a criatura cavasse outro buraco para fugir.  Pelo canto do   
olho vi minha irmã pegar uma flecha e a pôr no arco, a ponta da mesmaolho vi minha irmã pegar uma flecha e a pôr no arco, a ponta da mesma   
incendiou e  cortou o  ar  atingindo o corpo daquele  verme nojento.  Osincendiou e  cortou o  ar  atingindo o corpo daquele  verme nojento.  Os  
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meninos  não  quiseram  esperar  e  com  as  armas  de  grosso  calibremeninos  não  quiseram  esperar  e  com  as  armas  de  grosso  calibre  
atingiram  o  verme  enquanto  as  flechas  de  Ágatha  o  devoravam  ematingiram  o  verme  enquanto  as  flechas  de  Ágatha  o  devoravam  em  
chamas. A criatura emitia um som estridente e muito desagradável, dechamas. A criatura emitia um som estridente e muito desagradável, de  
ferir os ouvidos mesmo.  ferir os ouvidos mesmo.  

Depois  de  alguns  minutos  ele  parou  de  resistir  e  caiu  no  chãoDepois  de  alguns  minutos  ele  parou  de  resistir  e  caiu  no  chão  
sendo  consumido  aos  poucos  pelas  flechas  inflamadas  disparadas  porsendo  consumido  aos  poucos  pelas  flechas  inflamadas  disparadas  por  
Ágatha.Ágatha.

― Será que tem mais? - perguntou Lídia em um grito.― Será que tem mais? - perguntou Lídia em um grito.
― Serão atraídos por essa bagunça se tiver. - respondeu Zac.― Serão atraídos por essa bagunça se tiver. - respondeu Zac.
Fiquei olhando com um misto de sensações aquele verme assassinoFiquei olhando com um misto de sensações aquele verme assassino  

que  havia  encontrado  a  morte  com  minha  ajuda.  Ajudei  a  matar  aque  havia  encontrado  a  morte  com  minha  ajuda.  Ajudei  a  matar  a   
primeira  criatura  maldita  das  trevas.  Parecia  uma  cena  de  filme:  asprimeira  criatura  maldita  das  trevas.  Parecia  uma  cena  de  filme:  as   
planícies, a lua cheia, eu cavalgando. Sem o animal maldito, tudo estariaplanícies, a lua cheia, eu cavalgando. Sem o animal maldito, tudo estaria   
perfeito.  perfeito.  

― Que cheiro horrível! - disse minha irmã e tinha razão.― Que cheiro horrível! - disse minha irmã e tinha razão.
― Quero me certificar de uma coisa.― Quero me certificar de uma coisa.
Falei cavalgando para longe deles ouvindo uns gritos de aviso deFalei cavalgando para longe deles ouvindo uns gritos de aviso de  

que era perigoso. Como que era perigoso. Como Allghoi KhorkoiAllghoi Khorkoi já estava morto eu isolei seu corpo já estava morto eu isolei seu corpo  
e tirei todo o oxigênio o que fez o fogo cessar.e tirei todo o oxigênio o que fez o fogo cessar.  

―  O  que  está  fazendo?  -  Léo  perguntou  sendo  o  primeiro  a―  O  que  está  fazendo?  -  Léo  perguntou  sendo  o  primeiro  a  
aproximar-se.aproximar-se.

― Saber se ele é o único por aqui pelos restos mortais do que ele― Saber se ele é o único por aqui pelos restos mortais do que ele   
comeu. - respondi.comeu. - respondi.

― Eu adoro quando uma mulher se mostra inteligente. - disse e eu― Eu adoro quando uma mulher se mostra inteligente. - disse e eu  
ri.ri.

― É melhor não ficar tão perto.  -  Neit  disse parando seu cavalo― É melhor não ficar tão perto.  -  Neit  disse parando seu cavalo  
perto do meu.perto do meu.

― Fica frio, o bicho está morto. - respondi.― Fica frio, o bicho está morto. - respondi.
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― Cara, isso é triste.― Cara, isso é triste.
Léo admirou-se ao observar o que estava sendo digerido pelo corpoLéo admirou-se ao observar o que estava sendo digerido pelo corpo  

daquela coisa. Havia ossos bem grandes que indicavam ser de de cavalosdaquela coisa. Havia ossos bem grandes que indicavam ser de de cavalos   
e infelizmente a visão de um braço humano parcialmente digerido nos feze infelizmente a visão de um braço humano parcialmente digerido nos fez   
ter a certeza de que aquele era o único monstro na região. ter a certeza de que aquele era o único monstro na região. 

― Vou terminar  de queimar  isso,  já  vimos o  que tinha para ser― Vou terminar  de queimar  isso,  já  vimos o  que tinha para ser  
visto.visto.

Anunciou minha irmã e ninguém se opôs. Ela simplesmente olhouAnunciou minha irmã e ninguém se opôs. Ela simplesmente olhou  
para  a  criatura  e  ela  voltou  a  arder  em  chamas.  Todos  olhávamospara  a  criatura  e  ela  voltou  a  arder  em  chamas.  Todos  olhávamos  
satisfeitos e aliviados, o perigo para aquelas pessoas havia acabado.satisfeitos e aliviados, o perigo para aquelas pessoas havia acabado.

― Nossa primeira missão está finalizada.― Nossa primeira missão está finalizada.
Disse Neitan e todos sorrimos orgulhosos. Resolvemos ficar ali atéDisse Neitan e todos sorrimos orgulhosos. Resolvemos ficar ali até   

que todo o corpo da criatura fosse consumido, antes que isso acontecesseque todo o corpo da criatura fosse consumido, antes que isso acontecesse  
eu fiz um dente dele vir até mim.eu fiz um dente dele vir até mim.

― O que é isso? - Mari perguntou fazendo uma careta.― O que é isso? - Mari perguntou fazendo uma careta.
― Vou guardar de recordação.― Vou guardar de recordação.
Respondi  triunfante,  aliás  eu tinha decidido fazer  isso há algumRespondi  triunfante,  aliás  eu tinha decidido fazer  isso há algum  

tempo, ter troféus de caça mesmo que eu não tivesse pego aquela coisatempo, ter troféus de caça mesmo que eu não tivesse pego aquela coisa  
sozinha.sozinha.

― Podemos ir agora, só tem cinzas aí. - Zac falou.― Podemos ir agora, só tem cinzas aí. - Zac falou.
―  Sim  vamos,  tenho  que  avisar  ao  Vaticano  que  terminamos  a―  Sim  vamos,  tenho  que  avisar  ao  Vaticano  que  terminamos  a   

missão. - Neitan.missão. - Neitan.
―  Ah  e  por  favor  eu  estou  com  saudades  de  cidades  grandes,―  Ah  e  por  favor  eu  estou  com  saudades  de  cidades  grandes,  

carros, poluição. - falou Léo enquanto cavalgávamos calmamente de voltacarros, poluição. - falou Léo enquanto cavalgávamos calmamente de volta  
para o acampamento.para o acampamento.

― E eu estou com saudade do Brasil,  passar pela rua e ouvir as― E eu estou com saudade do Brasil,  passar pela rua e ouvir as   
pessoas conversando em português sabe? - Mariana.pessoas conversando em português sabe? - Mariana.

― Mas acho que não vamos voltar para casa tão cedo. - Neitan.― Mas acho que não vamos voltar para casa tão cedo. - Neitan.
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― Eu acho que  vai  ser  ótimo ter  novas  experiências  e  conhecer― Eu acho que  vai  ser  ótimo ter  novas  experiências  e  conhecer   
vários países. - Ágatha.  vários países. - Ágatha.  

Concordei em pensamento, mas eu tinha um motivo bem particularConcordei em pensamento, mas eu tinha um motivo bem particular  
para não querer voltar  tão cedo para o Brasil,  eu ainda não havia mepara não querer voltar  tão cedo para o Brasil,  eu ainda não havia me  
tornado o que queria ser antes de enfrentar Damian Moreton.tornado o que queria ser antes de enfrentar Damian Moreton.

                                                                      
F                             F                             
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      55
    Uma Nova       Uma Nova   

 Mulher Mulher
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osso novo lar era uma charmosa casa feita toda de pedras numaosso novo lar era uma charmosa casa feita toda de pedras numa  
vila  histórica  na  cidade  de  Udine  na  Itália,  cidade  que  fazvila  histórica  na  cidade  de  Udine  na  Itália,  cidade  que  faz  
fronteira  com  a  Eslovênia.  Nossos  líderes  acharam  melhorfronteira  com  a  Eslovênia.  Nossos  líderes  acharam  melhor  

ficarmos onde seria mais fácil para nos locomovermos por toda Europa eficarmos onde seria mais fácil para nos locomovermos por toda Europa e   
Ásia sem ter que atravessar um oceano. A casa era pequena mas tinhaÁsia sem ter que atravessar um oceano. A casa era pequena mas tinha  
dois  quartos  grandes um para nós e outro para os garotos.  Eu estavadois  quartos  grandes um para nós e outro para os garotos.  Eu estava  
desfazendo minhas malas.desfazendo minhas malas.

NN
——Ai que saudade de dormir numa cama!Ai que saudade de dormir numa cama!

Mariana atirou-se assim que chegamos em nossa Mariana atirou-se assim que chegamos em nossa casa nova.casa nova.
  ——Bah  eu  também,  não  aguentava  mais  dormir  em  colchonetesBah  eu  também,  não  aguentava  mais  dormir  em  colchonetes  
cobertos por pelos de Iaques. - disse Ágatha.cobertos por pelos de Iaques. - disse Ágatha.
  EEnquanto arrumava as roupas em seus lugares percebi duas coisas.nquanto arrumava as roupas em seus lugares percebi duas coisas.   
Primeira:  eu  precisava  de  roupas  novas.  Roupas  sexys,  apertadas,Primeira:  eu  precisava  de  roupas  novas.  Roupas  sexys,  apertadas,   
decotadas e transparentes.  E segunda: eu havia adorado o  decotadas e transparentes.  E segunda: eu havia adorado o  heavy  heavy  metalmetal  
antigo que a rádio que os garotos ouviam tocava,  eles tinham saído eantigo que a rádio que os garotos ouviam tocava,  eles tinham saído e   
deixado o rádio ligado, boa música, agressiva, com atitude e beleza. Bemdeixado o rádio ligado, boa música, agressiva, com atitude e beleza. Bem  
como eu queria me tornar. Então fui tratando de tirar todas as roupascomo eu queria me tornar. Então fui tratando de tirar todas as roupas   
estilo  “garotinha” e  “sem graça”,  como  estilo  “garotinha” e  “sem graça”,  como  aquela  vadia  ruiva havia  dito,aquela  vadia  ruiva havia  dito,  
para doar. Agora eu queria roupas bem ao estilo para doar. Agora eu queria roupas bem ao estilo bad girl.bad girl.

—  —  Ai...depois  de  meses  de  meditação  naquele  monastério  Ai...depois  de  meses  de  meditação  naquele  monastério  estouestou  
louca  por  um  pouco  de  diversão  –  disse  minha  irmã  pegando  umalouca  por  um  pouco  de  diversão  –  disse  minha  irmã  pegando  uma  
blusinha cor-de-rosa chiclete – você sabe que parece uma patricinha deblusinha cor-de-rosa chiclete – você sabe que parece uma patricinha de   
Bervely Hills quando usa isso, né?Bervely Hills quando usa isso, né?

——Ah eu sei,  mas não se preocupe maninha pois nunca mais  Ah eu sei,  mas não se preocupe maninha pois nunca mais  meme  
verá vestida como uma garotinha. - assegurei e ela assobiou.verá vestida como uma garotinha. - assegurei e ela assobiou.

——Uau, o que te fez mudar assim? A meditação? As armas? OUau, o que te fez mudar assim? A meditação? As armas? O
gatão do Neit babando por você o tempo todo? - ela riu.gatão do Neit babando por você o tempo todo? - ela riu.
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——Aff,  nada a ver.  Não notou que ele nunca mais falou comigo?Aff,  nada a ver.  Não notou que ele nunca mais falou comigo?   
Bem... na verdade nem tínhamos muito tempo para conversar naquelasBem... na verdade nem tínhamos muito tempo para conversar naquelas  
montanhas.montanhas.

——Isso é uma evasiva, você sabe. Isso é uma evasiva, você sabe. 
——Ele ainda está bravo comigo mas ele não me importa muito (queEle ainda está bravo comigo mas ele não me importa muito (que  

mentira!) estou focada em outras coisas. - falei atirando um vestido rosamentira!) estou focada em outras coisas. - falei atirando um vestido rosa   
bebê para a área de doação.bebê para a área de doação.

——E no que está focada?E no que está focada?
——Logo você vai saber. - respondi cheia dos mistérios.Logo você vai saber. - respondi cheia dos mistérios.
——Hum... nossa. Se você pirar não me deixa de fora, ok? - elaHum... nossa. Se você pirar não me deixa de fora, ok? - ela

            pediu com seu jeito louca e divertia de sempre e eu ri.            pediu com seu jeito louca e divertia de sempre e eu ri.
——Não tenha dúvidas. - falei fechando a porta do guarda-roupas.Não tenha dúvidas. - falei fechando a porta do guarda-roupas.
——Aí gurias olha só – Mariana largou sua mala naquela que seriaAí gurias olha só – Mariana largou sua mala naquela que seria   

sua cama – Vou pintar o cabelo de rosa!sua cama – Vou pintar o cabelo de rosa!
Falou olhando-se no espelho na porta do guarda-roupa, Ágatha eFalou olhando-se no espelho na porta do guarda-roupa, Ágatha e  

eu trocamos um olhar tipo: Hein?eu trocamos um olhar tipo: Hein?
——Capaz? - duvidei.Capaz? - duvidei.
——Não, é sério. Olha só, com esse cabelo – ela jogou as longasNão, é sério. Olha só, com esse cabelo – ela jogou as longas

madeixas onduladas com pontas cacheadas para a frente e elas atingirammadeixas onduladas com pontas cacheadas para a frente e elas atingiram  
a cintura – eu pareço uma mulher sedutora e sexy.a cintura – eu pareço uma mulher sedutora e sexy.

——E o que tem de errado nisso? - minha irmã desdenhou.E o que tem de errado nisso? - minha irmã desdenhou.
——O quê? - ela virou-se para nós – É que eu não quero parecerO quê? - ela virou-se para nós – É que eu não quero parecer

uma mulher sexy e sedutora, quero parecer uma jovem louca e rebelde.uma mulher sexy e sedutora, quero parecer uma jovem louca e rebelde.   
Tenho vinte e três anos e quero curtir a vida, essa aparência – virou deTenho vinte e três anos e quero curtir a vida, essa aparência – virou de  
novo para o espelho – não me ajuda muito.novo para o espelho – não me ajuda muito.

——Tem certeza? É uma decisão radical,  vai ter que descolorir seuTem certeza? É uma decisão radical,  vai ter que descolorir seu  
cabelo. - Ágatha semeou a dúvida.cabelo. - Ágatha semeou a dúvida.

——Vai ficar demais. -  apoiei  realmente achando a ideia legal e asVai ficar demais. -  apoiei  realmente achando a ideia legal e as   
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duas me olharam surpresas.duas me olharam surpresas.
——O quê?! - Mariana apavorou-se – A senhorita “sigo todas asO quê?! - Mariana apavorou-se – A senhorita “sigo todas as

regras e sou certinha” está me apoiando numa rebeldia? Sério? - ergueuregras e sou certinha” está me apoiando numa rebeldia? Sério? - ergueu  
uma sobrancelha.uma sobrancelha.

——Essa  –  fiz  aspas  com  os  dedos  -  “sigo  todas  as  regras  e  souEssa  –  fiz  aspas  com  os  dedos  -  “sigo  todas  as  regras  e  sou  
certinha” já morreu e descansa em paz, tá? Já fiquem sabendo.certinha” já morreu e descansa em paz, tá? Já fiquem sabendo.

——Aaaaai amei! - Mariana bateu palmas com um sorriso nos lábios –Aaaaai amei! - Mariana bateu palmas com um sorriso nos lábios –  
e o que te fez mudar assim? - perguntou apoiando as mãos na cintura.e o que te fez mudar assim? - perguntou apoiando as mãos na cintura.

——Tá na hora de mudar, só isso.Tá na hora de mudar, só isso.
——Hum.Hum.
——Ela está toda misteriosa, Mari. Jeito de quem vai aprontar. -Ela está toda misteriosa, Mari. Jeito de quem vai aprontar. -

Ágatha brincou.Ágatha brincou.
——Lavígnia, minha prima amada e querida – começou Mari Lavígnia, minha prima amada e querida – começou Mari num denum de  

seus  momentos  –  todos esses  anos que te  conheço,  você  seus  momentos  –  todos esses  anos que te  conheço,  você  sempre foi  a 
menininha boazinha, então só vou acreditar que você mudou se eu vir 
com estes olhinhos que um dia a terra a de comer.

——Todos vão ver priminha linda, isso eu garanto.Todos vão ver priminha linda, isso eu garanto.
——Pois é, como você quase não falou com ninguém durante essesPois é, como você quase não falou com ninguém durante esses   

meses eu estava achando que você ia se fechar outra vez, comomeses eu estava achando que você ia se fechar outra vez, como
quando o pai morreu.quando o pai morreu.

Quando ela disse isso eu senti uma pontada tão forte no peito. EraQuando ela disse isso eu senti uma pontada tão forte no peito. Era   
culpa. Sim culpa, pois dormi com o maldito que foi o mandante da morteculpa. Sim culpa, pois dormi com o maldito que foi o mandante da morte   
do meu pai. Damian desgraçado, você vai me pagar! Pensei com meusdo meu pai. Damian desgraçado, você vai me pagar! Pensei com meus  
botões.botões.

——Não... eu só estava bem focada em ser ótima nos treinamentos.Não... eu só estava bem focada em ser ótima nos treinamentos.
——Hum...  legal então supercaçadora,  bora para a balada? - pulouHum...  legal então supercaçadora,  bora para a balada? - pulou  

minha irmã da cama.minha irmã da cama.
—Nós nem conhecemos esse lugar direito e você já quer sair por aí?—Nós nem conhecemos esse lugar direito e você já quer sair por aí?  
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- disse eu.- disse eu.
——Verdade. - ela concordou.Verdade. - ela concordou.
——Ágatha onde está pensando em ir hoje à noite. - Mari mudou oÁgatha onde está pensando em ir hoje à noite. - Mari mudou o  

assunto dando apoio.assunto dando apoio.
——Ah sei lá, tipo um barzinho, ouvir música e ver gente normal vaiAh sei lá, tipo um barzinho, ouvir música e ver gente normal vai  

ser bom.ser bom.
——Vocês não estão cansadas da viagem? - só para saber.Vocês não estão cansadas da viagem? - só para saber.
——Nem! - Mari negou – Quero sair também e aliás acho importanteNem! - Mari negou – Quero sair também e aliás acho importante  

conhecermos logo onde vamos viver por enquanto.conhecermos logo onde vamos viver por enquanto.
——Bem, eu vou tomar um banho e arrumar uma roupa legal paraBem, eu vou tomar um banho e arrumar uma roupa legal para  

sair. - Ágatha anunciou saindo.sair. - Ágatha anunciou saindo.
——E eu vou terminar de desfazer minhas malas e já aproveito paraE eu vou terminar de desfazer minhas malas e já aproveito para  

achar uma roupa legal também, tem certeza de que não quer achar uma roupa legal também, tem certeza de que não quer sair com asair com a  
gente?  Os  irmãos  Otman  saíram para  passear  e  nós  vamos  ficar  aquigente?  Os  irmãos  Otman  saíram para  passear  e  nós  vamos  ficar  aqui   
mofando?mofando?

—Eu ligo para vocês mais tarde para saber onde estão e vou para 
lá. - garanti e ela assentiu.

— Beleza então.
Passei  um certo  tempo arrumando minhas coisas  e  conversando 

com a Mari. Descobri que 95% das minhas roupas seriam doadas e os 5% 
restantes  eu  havia  ganhado  de  presente.  Logicamente  eu  nunca  tinha 
usado.

“Como eu era imbecil!”

Pensei revirando os olhos.  Estava pegando umas roupas jogadasPensei revirando os olhos.  Estava pegando umas roupas jogadas  
em cima do travesseiro quando encontrei meu celular que estava meioem cima do travesseiro quando encontrei meu celular que estava meio   
escondido entre as roupas lá no fundo da mala. Engoli em seco. Aqueleescondido entre as roupas lá no fundo da mala. Engoli em seco. Aquele   
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maldito com certeza devia ter ligado algumas vezes. Ter-me fora de seumaldito com certeza devia ter ligado algumas vezes. Ter-me fora de seu  
domínio devia ser perturbador para ele. Queria que ele me visse agora,domínio devia ser perturbador para ele. Queria que ele me visse agora,  
com  certeza  seria  a  última  coisa  que  com  certeza  seria  a  última  coisa  que  veria  pois  eu  acabaria  com  averia  pois  eu  acabaria  com  a  
existência pestilenta dele. Liguei o celular e assim que o sinal voltou oexistência pestilenta dele. Liguei o celular e assim que o sinal voltou o  
aparelho pipocou de mensagens das operadoras dos meus 2 chips comaparelho pipocou de mensagens das operadoras dos meus 2 chips com  
avisos  de  que  tinham  me  avisos  de  que  tinham  me  ligado.  22  delas  eram  dos  meus  amigos,ligado.  22  delas  eram  dos  meus  amigos,  
provavelmente querendo saber onde eu estava mas as 89 restantes eramprovavelmente querendo saber onde eu estava mas as 89 restantes eram  
dele. Assim que liguei os dados móveis meu whatsapp recebeu muitasdele. Assim que liguei os dados móveis meu whatsapp recebeu muitas   
mensagens, muitos amigos perguntando onde raios eu tinha me enfiado emensagens, muitos amigos perguntando onde raios eu tinha me enfiado e  
é é claro que o desgraçado também estava à minha procura. A primeira eraclaro que o desgraçado também estava à minha procura. A primeira era   
essa:essa:

“Fui até sua casa em Porto Alegre mas o porteiro do condomínio“Fui até sua casa em Porto Alegre mas o porteiro do condomínio
disse que você não apareceu por lá. O que aconteceu?”disse que você não apareceu por lá. O que aconteceu?”

Eu voltaria para Porto Alegre no dia posterior à noite em que oEu voltaria para Porto Alegre no dia posterior à noite em que o  
ouvi  conversando  com  aquela  peste  sobre  como  havia  me  usado  e  oouvi  conversando  com  aquela  peste  sobre  como  havia  me  usado  e  o   
quanto  abominava  ter  que  ficar  comigo.  As  outras  mensagensquanto  abominava  ter  que  ficar  comigo.  As  outras  mensagens  
questionavam  o  porquê  de  eu  não  responder,  depois  que  estavaquestionavam  o  porquê  de  eu  não  responder,  depois  que  estava  
preocupado comigo, que estava com saudades, se tinha feito algo errado epreocupado comigo, que estava com saudades, se tinha feito algo errado e  
blá blá blá, tão repetitivas. O fato é que todas as mensagensblá blá blá, tão repetitivas. O fato é que todas as mensagens
dele me deram asco.dele me deram asco.

Vontade de vomitar mesmo. Como ele podia ser tão hipócrita?Vontade de vomitar mesmo. Como ele podia ser tão hipócrita?
Bem,  depois  de  todo  treinamento  em  Roma  eu  sabia,  o  fato  é  queBem,  depois  de  todo  treinamento  em  Roma  eu  sabia,  o  fato  é  que  
vampiros  não  têm  alma,  e  quanto  mais  velhos  eles  ficam  mais  vãovampiros  não  têm  alma,  e  quanto  mais  velhos  eles  ficam  mais  vão   
perdendo os resquícios da humanidade. Tornam-se frios, egoístas e semperdendo os resquícios da humanidade. Tornam-se frios, egoístas e sem  
piedade. Geralmente vivem sozinhos como andarilhos noturnos e nessespiedade. Geralmente vivem sozinhos como andarilhos noturnos e nesses  
casos são um pouco mais perigosos por beirarem à selvageria.  Outros,casos são um pouco mais perigosos por beirarem à selvageria.  Outros,   
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como no caso de Damian, se juntam em clãs e são civilizados mas aindacomo no caso de Damian, se juntam em clãs e são civilizados mas ainda  
são criaturas maléficas e sem alma.são criaturas maléficas e sem alma.

Eu fui apenas um instrumento nas mãos dele, ele teria me Eu fui apenas um instrumento nas mãos dele, ele teria me matadomatado  
assim que eu desse problemas mas Neitan o conhecia e issoassim que eu desse problemas mas Neitan o conhecia e isso
desencadearia uma guerra sangrenta entre os venatores e eles. Pelo jeitodesencadearia uma guerra sangrenta entre os venatores e eles. Pelo jeito   
eu devia ao Neit minha vida mais de uma vez. Larguei o celular depoiseu devia ao Neit minha vida mais de uma vez. Larguei o celular depois   
de verificar a data da última mensagem dele, havia sido três dias atrás.de verificar a data da última mensagem dele, havia sido três dias atrás.   
Era até divertido como ele havia se esforçado para parecer preocupado:Era até divertido como ele havia se esforçado para parecer preocupado:

“Estou desesperado. Procurei você em todos os lugares possíveis, você não está“Estou desesperado. Procurei você em todos os lugares possíveis, você não está   
nem em Porto Alegre nem em Bom Jesus, Lavígnia eu imploro que me respondanem em Porto Alegre nem em Bom Jesus, Lavígnia eu imploro que me responda   
mesmo que seja para me dizer que não quer mais me ver, mas por favor responda-mesmo que seja para me dizer que não quer mais me ver, mas por favor responda-
me .”me .”

——Você é um idiota!Você é um idiota!
Pensei largando o celular na cama. Mas ele iria sofrer muito emPensei largando o celular na cama. Mas ele iria sofrer muito em  

minhas mãos ainda, isso eu tinha prometido, por mim, por Ariadne e porminhas mãos ainda, isso eu tinha prometido, por mim, por Ariadne e por   
meu pai. meu pai. 

—Ainda  bem  que  tem  dois  banheiros  aqui,  seria  embaraçoso—Ainda  bem  que  tem  dois  banheiros  aqui,  seria  embaraçoso  
dividir  com os rapazes.  -  Minha irmã entrou no quarto  enxugando os 
cabelos.

—Isso  é  verdade...  poxa,  eu  nunca  morei  numa casa  com  tanta 
gente. - Disse Mari.

—Vai ter que acostumar até voltarmos para casa... se é que vamos—Vai ter que acostumar até voltarmos para casa... se é que vamos  
voltar para casa um dia. - falei.voltar para casa um dia. - falei.

—Mas em alguma hora vamos ter que voltar, quero ver minha—Mas em alguma hora vamos ter que voltar, quero ver minha mãe,mãe,  
meu pai, meu irmão.meu pai, meu irmão.

—Gurias! - só naquele momento a ficha caiu – nunca pensamos no—Gurias! - só naquele momento a ficha caiu – nunca pensamos no  
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Artur, ele deve ser como nós.Artur, ele deve ser como nós.
—Gente... eu nem tinha pensado nisso pois quase nem o vejo.—Gente... eu nem tinha pensado nisso pois quase nem o vejo.
—E é bem provável  que a  sua mãe esconda toda a  verdade ele—E é bem provável  que a  sua mãe esconda toda a  verdade ele   

como fazia de você, Mari. - falei.como fazia de você, Mari. - falei.
—Que idade ele tem agora? - Ágaha Ágaha indagou.
—27. - respondeu Mari.
—Seria melhor falarmos com o Conselho  da nossa família  sobreda nossa família  sobre  

isso. - disse eu.isso. - disse eu.
—Ele vai pirar!—Ele vai pirar!
—Mas gente, vocês não viram a irmã do Zac, a Catarina? Ela sabe—Mas gente, vocês não viram a irmã do Zac, a Catarina? Ela sabe   

de tudo e por que não está aqui com a gente? - minha irmã disse.de tudo e por que não está aqui com a gente? - minha irmã disse.
—Pois é... estranho. Será que o gene não se manifesta em todos da—Pois é... estranho. Será que o gene não se manifesta em todos da   

família? família? 
—Espero que não, ele iria surtar mesmo. O Artur é mais certinho—Espero que não, ele iria surtar mesmo. O Artur é mais certinho  

do que a Lavígnia. - alfinetou Mari com uma risadinha.do que a Lavígnia. - alfinetou Mari com uma risadinha.
—Vocês não iam sair, não? - lembrei-as.—Vocês não iam sair, não? - lembrei-as.
—É mesmo, vou lá tomar banho. - Mari saiu do quarto.—É mesmo, vou lá tomar banho. - Mari saiu do quarto.
—Gostei muito daqui. - disse Ágatha pegando uma roupa.—Gostei muito daqui. - disse Ágatha pegando uma roupa.
—Eu também.  É  muito  tranquilo  e  charmoso,  o  bom é  que  fica—Eu também.  É  muito  tranquilo  e  charmoso,  o  bom é  que  fica  

perto do centro. perto do centro. 
—E onde será  que os Otman foram? Bem que poderiam ter  nos—E onde será  que os Otman foram? Bem que poderiam ter  nos  

convidado, que grosseria. - reclamou minha irmã.convidado, que grosseria. - reclamou minha irmã.
— Irmã, lembre-se de que nossa família somos apenas nós três. Por— Irmã, lembre-se de que nossa família somos apenas nós três. Por   

mais legais que eles sejam... são apenas amigos.mais legais que eles sejam... são apenas amigos.
—Você sabe muito bem que eles são mais que isso mas insiste em—Você sabe muito bem que eles são mais que isso mas insiste em  

afastá-los... por quê, irmã?afastá-los... por quê, irmã?
—Eu passo essa impressão?—Eu passo essa impressão?
—Nitidamente.—Nitidamente.
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—Nossa, não sabia que era tão transparente.—Nossa, não sabia que era tão transparente.
—Mas você  é  Lavígnia,  além disso  é  muito  correta  e  previsível.—Mas você  é  Lavígnia,  além disso  é  muito  correta  e  previsível.   

Sensível e acredita fácil em qualquer coisa.Sensível e acredita fácil em qualquer coisa.
—Nossa,  praticamente traçou o perfil  psicológico de alguém que—Nossa,  praticamente traçou o perfil  psicológico de alguém que  

não existe mais. - retruquei.não existe mais. - retruquei.
—É sério mesmo? - duvidou colocando suas botas de salto alto que—É sério mesmo? - duvidou colocando suas botas de salto alto que  

combinavam com sua calça preta de cintura alta e blusa vermelha – Vocêcombinavam com sua calça preta de cintura alta e blusa vermelha – Você   
foi sempre tão... você. Não posso acreditar que minha irmãzinha sensívelfoi sempre tão... você. Não posso acreditar que minha irmãzinha sensível  
um dia vai mudar.um dia vai mudar.

—Mas você vai ver. Eu garanto. - garanti com um sorriso malicioso—Mas você vai ver. Eu garanto. - garanti com um sorriso malicioso   
e mente cheia de ideias.e mente cheia de ideias.

—Foi ele que te fez mudar assim? - ela foi direta e eu estaquei por—Foi ele que te fez mudar assim? - ela foi direta e eu estaquei por   
um instante.um instante.

—Não posso negar que fiquei muito ferida com o que ele fez mas—Não posso negar que fiquei muito ferida com o que ele fez mas   
agradeço de certa forma pois isso me faz acordar.  agradeço de certa forma pois isso me faz acordar.  EleEle me ensinou a não me ensinou a não  
acreditar  em  mais  ninguém,  a  ser  mais  cuidadosa.  -  acreditar  em  mais  ninguém,  a  ser  mais  cuidadosa.  -  falei  comfalei  com  
ressentimento.ressentimento.

—Eu sei  que  tem mais  coisa...  você  é  minha  outra  metade,  não—Eu sei  que  tem mais  coisa...  você  é  minha  outra  metade,  não  
adianta tentar esconder. - ela cobrou e eu suspirei.adianta tentar esconder. - ela cobrou e eu suspirei.

—Ele é um assunto que não vale mais a pena, Ágatha. Mudei de—Ele é um assunto que não vale mais a pena, Ágatha. Mudei de  
ideia, vou sair com vocês.ideia, vou sair com vocês.

—Que bom, vi uns barezinhos bem charmosos lá no centro e como—Que bom, vi uns barezinhos bem charmosos lá no centro e como  
você fala inglês alguém vai te entender.você fala inglês alguém vai te entender.

—Eu espero já que aqui não parece uma zona turística, né?—Eu espero já que aqui não parece uma zona turística, né?
—É impressão minha ou aqui é mais frio que no Himalaia?—É impressão minha ou aqui é mais frio que no Himalaia?
Mari  surgiu  no  quarto  em  seu  roupão  cor-de-rosa  e  toalha  noMari  surgiu  no  quarto  em  seu  roupão  cor-de-rosa  e  toalha  no  

cabelo. Começou a fuçar em suas malas atirando as roupas pela cama.cabelo. Começou a fuçar em suas malas atirando as roupas pela cama.
—Como você é bagunceira, Mari. - minha irmã observou e ela deu 
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de ombros – a Nia vai sair com a gente.
—Verdade? Que tri! Estou começando a acreditar na sua mudança 

priminha.
—Então se apresse pois estou louca para ver os garotos daqui, sabe—Então se apresse pois estou louca para ver os garotos daqui, sabe  

como é... aquele sotaque charmoso. - falei rindo.como é... aquele sotaque charmoso. - falei rindo.
—Ui, agora eu gostei! - minha irmã bateu palmas.—Ui, agora eu gostei! - minha irmã bateu palmas.
—O Neit que não vai gostar. - Mari disse mordendo a língua.—O Neit que não vai gostar. - Mari disse mordendo a língua.
—Ei! Quer parar com isso? Nada a ver! - que mentira. —Ei! Quer parar com isso? Nada a ver! - que mentira. 
—Ah, Lavígnia, para com isso. Todo mundo já sacou faz tempo que—Ah, Lavígnia, para com isso. Todo mundo já sacou faz tempo que  

ele é apaixonado por você.ele é apaixonado por você.
—Nada a ver versão dois, agora vamos sair de uma vez. Quero ver—Nada a ver versão dois, agora vamos sair de uma vez. Quero ver   

melhor esse lugar.melhor esse lugar.
—Tá, estou quase pronta. Só falta pentear o cabelo.—Tá, estou quase pronta. Só falta pentear o cabelo.
Mari disse pegando seu pente e logo estávamos saindo para a ruaMari disse pegando seu pente e logo estávamos saindo para a rua  

extremamente tranquila e toda de pedras cinza. As casas eram bem altas eextremamente tranquila e toda de pedras cinza. As casas eram bem altas e   
com telas de barro vermelho brilhante, muitas flores eram cultivadas noscom telas de barro vermelho brilhante, muitas flores eram cultivadas nos  
jardins e embaixo das janelas. Um local bem diferente do Brasil e toda suajardins e embaixo das janelas. Um local bem diferente do Brasil e toda sua  
bagunça, agitação típica de quase todo o território e também por ser umbagunça, agitação típica de quase todo o território e também por ser um  
país tropical onde quase nunca ninguém quer ficar em casa.país tropical onde quase nunca ninguém quer ficar em casa.

A primavera estava começando mas como estávamos numa regiãoA primavera estava começando mas como estávamos numa região  
tipicamente fria, ainda estava muito frio. Fomos até o bar que minha irmãtipicamente fria, ainda estava muito frio. Fomos até o bar que minha irmã  
tinha visto na cidade, era tudo bem diferente claro. Pedi o que as meninastinha visto na cidade, era tudo bem diferente claro. Pedi o que as meninas  
queriam, drinks com álcool e decidi ir nessa também. Hora de mudar!queriam, drinks com álcool e decidi ir nessa também. Hora de mudar!   
Pedi uma vodca com suco de laranja para começar.Pedi uma vodca com suco de laranja para começar.

—Olha,  a  Lavígnia  vai  beber  álcool!  Agora  sim  eu  estou—Olha,  a  Lavígnia  vai  beber  álcool!  Agora  sim  eu  estou  
acreditando nessa mudança! - exagerou Ágatha.acreditando nessa mudança! - exagerou Ágatha.

—Eu disse que já era hora de mudar.—Eu disse que já era hora de mudar.
—Então um brinde à isso – propôs Mari e levantamos nossos copos—Então um brinde à isso – propôs Mari e levantamos nossos copos   
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– um brinde às mudanças e a nossa nova vida.– um brinde às mudanças e a nossa nova vida.
—E que venham muitas aventuras.—E que venham muitas aventuras.
—E que muitas vidas sejam salvas.
Terminei  e  brindamos  àquela  nova  vida  que  nenhuma  de  nósTerminei  e  brindamos  àquela  nova  vida  que  nenhuma  de  nós  

imaginaria há dois anos. Eu era uma completa otária, certinha demais,imaginaria há dois anos. Eu era uma completa otária, certinha demais,   
sempre fazendo tudo o que os  outros  queriam,  sensível  e  assustada esempre fazendo tudo o que os  outros  queriam,  sensível  e  assustada e   
agora eu era forte. Sentia-me tão confiante que não tinha mais medo deagora eu era forte. Sentia-me tão confiante que não tinha mais medo de   
nada que antes poderia machucar-me, agora eu não precisava de maisnada que antes poderia machucar-me, agora eu não precisava de mais  
ninguém para sentir-me segura. E tudo iria ficar bem melhor quando euninguém para sentir-me segura. E tudo iria ficar bem melhor quando eu  
fizesse as mudanças físicas que queria e isso iria ser logo no dia seguinte.fizesse as mudanças físicas que queria e isso iria ser logo no dia seguinte.   
Ficamos até tarde no bar, foi ótimo sentir-se de volta ao mundo que eraFicamos até tarde no bar, foi ótimo sentir-se de volta ao mundo que era   
familiar para nós. Ver as pessoas.familiar para nós. Ver as pessoas.

—Eu vou querer mais um! - minha irmã levantou a mão para o—Eu vou querer mais um! - minha irmã levantou a mão para o   
garçom.garçom.

—Você está bêbada, quer que voltemos te carregando é? - falei com—Você está bêbada, quer que voltemos te carregando é? - falei com  
um sorriso de deboche.um sorriso de deboche.

—Não estou bêbada, estou felizzzz... só isso. - respondeu ela e Mari—Não estou bêbada, estou felizzzz... só isso. - respondeu ela e Mari   
e eu demos risada.e eu demos risada.

—Então eu também quero ficar mais feliz...  - fiz um sinal para oão eu também quero ficar mais feliz...  - fiz um sinal para o  
garçom e indiquei que trouxesse mais dois drinksgarçom e indiquei que trouxesse mais dois drinks já que Mari também 
queria.

Então no rádio começou a tocar uma música que eu já conhecia masEntão no rádio começou a tocar uma música que eu já conhecia mas  
nunca  tinha  prestado  atenção  em  como  a  letra  era  incrível  e  sabe?nunca  tinha  prestado  atenção  em  como  a  letra  era  incrível  e  sabe?  
Combinava demais com a minha nova eu!  Combinava demais com a minha nova eu!  Live and Let DieLive and Let Die22 do Guns n' do Guns n'  
RosesRoses

22 Em português Viva e Deixe morrer, álbum Use Your Illusion I de 1991Em português Viva e Deixe morrer, álbum Use Your Illusion I de 1991
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Quando você era jovem e seu coração era um livro aberto Quando você era jovem e seu coração era um livro aberto 
você costumava dizer: viva e deixe vivervocê costumava dizer: viva e deixe viver

Mas se este mundo sempre em mudanças em que Mas se este mundo sempre em mudanças em que 
vivemos fez você se prostrar e chorar diga: viva e deixe morrervivemos fez você se prostrar e chorar diga: viva e deixe morrer

O que isso importa para você quando O que isso importa para você quando 
você tem um trabalho para fazer você tem que fazer isso bem.você tem um trabalho para fazer você tem que fazer isso bem.

Você tem que mandar tudo para o inferno parceiroVocê tem que mandar tudo para o inferno parceiro

Era  verdade.  Minha  vida  inteira  eu  me  preocupei  demais  comEra  verdade.  Minha  vida  inteira  eu  me  preocupei  demais  com  
opinião dos outros, agradar quem estivesse ao meu redor era o meu foco,opinião dos outros, agradar quem estivesse ao meu redor era o meu foco,   
eu era obcecada pela aprovação alheia. Minha vida não girava em tornoeu era obcecada pela aprovação alheia. Minha vida não girava em torno  
de mim mas sempre dos outros...  nem mesmo carne eu comia por terde mim mas sempre dos outros...  nem mesmo carne eu comia por ter   
consideração pelos animais que continuaram morrendo mesmo que euconsideração pelos animais que continuaram morrendo mesmo que eu  
não comesse sua carne. Chega disso! Quer saber? Que se dane a opiniãonão comesse sua carne. Chega disso! Quer saber? Que se dane a opinião  
de todo mundo, vou fazer o que eu quiser fazer, eu iria viver e quemde todo mundo, vou fazer o que eu quiser fazer, eu iria viver e quem  
tivesse que morrer, que morresse!tivesse que morrer, que morresse!

Voltamos  para  casa  tarde  da  noite,  a  mudança  de  fuso  horárioVoltamos  para  casa  tarde  da  noite,  a  mudança  de  fuso  horário  
havia nos deixado bem confusas. As três de braço dado e rindo pela rua,havia nos deixado bem confusas. As três de braço dado e rindo pela rua,   
lembrávamos de situações da época do colégio, das reuniões de família.lembrávamos de situações da época do colégio, das reuniões de família.   
Havia carros na entrada da casa que não estavam lá quando chegamos.Havia carros na entrada da casa que não estavam lá quando chegamos.

—Por que essa fechadura não para de se mexer? - reclamou minha—Por que essa fechadura não para de se mexer? - reclamou minha   
irmã tentando abrir a porta e nós rimos mais.irmã tentando abrir a porta e nós rimos mais.

—Nossa,  por  que  não  me  esperou  para  a  farra,  minha  gata?  -—Nossa,  por  que  não  me  esperou  para  a  farra,  minha  gata?  -   
alguém abriu a porta e acho que foi o Zac. alguém abriu a porta e acho que foi o Zac. 

—Que farra? - indignou-se ela.—Que farra? - indignou-se ela.
—Onde vocês estavam? - acho que o Neit perguntou mas não tenho—Onde vocês estavam? - acho que o Neit perguntou mas não tenho  

certeza.certeza.
—Por aí. - minha irmã respondeu rebelde.—Por aí. - minha irmã respondeu rebelde.
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—Vocês  também saíram quase  o  dia  inteiro  não  nos  julguem.  -—Vocês  também saíram quase  o  dia  inteiro  não  nos  julguem.  -   
replicou Mari.replicou Mari.

—Fomos buscar nossos carros, não viram aí fora?—Fomos buscar nossos carros, não viram aí fora?
—Eu  vi  sim,  mas  agora  só  quero  ver  a  minha  cama.  -  falei—Eu  vi  sim,  mas  agora  só  quero  ver  a  minha  cama.  -  falei   

tropeçando e fui parar direto nos braços de Zac. tropeçando e fui parar direto nos braços de Zac. 
—Você não está acostumada a beber, né gatinha? —Você não está acostumada a beber, né gatinha? 
—Não muito, mas vou acostumar. - respondi rindo.  —Não muito, mas vou acostumar. - respondi rindo.  
—Tem que aprender a ficar em pé primeiro.  -  riu ele segurando—Tem que aprender a ficar em pé primeiro.  -  riu ele segurando  

meus ombros me ajudando a manter o equilíbrio.meus ombros me ajudando a manter o equilíbrio.
—Vocês não podem beber desse jeito,  e se algum ser das trevas—Vocês não podem beber desse jeito,  e se algum ser das trevas   

estiver as observando? - era Neit.estiver as observando? - era Neit.
—Ahhh para, senhor autoridade, que eu não estou a fim de levar—Ahhh para, senhor autoridade, que eu não estou a fim de levar   

sermão e muito menos de você. - ralhei e vi que ele ficou bravo mas quesermão e muito menos de você. - ralhei e vi que ele ficou bravo mas que  
se dane.se dane.

—Essa foi boa. - riu minha irmã.—Essa foi boa. - riu minha irmã.
—Não vai achar um sermão quando um vampiro estiver atrás de—Não vai achar um sermão quando um vampiro estiver atrás de  

você e não conseguir colocar um pé na frente do outro. - devolveu elevocê e não conseguir colocar um pé na frente do outro. - devolveu ele  
azedo.azedo.

—Aff, boa noite.—Aff, boa noite.
Não dei mais papo para ele e fui na direção da escada com ÁgathaNão dei mais papo para ele e fui na direção da escada com Ágatha  

segurando minha cintura. Na verdade estava uma segurando na outra.segurando minha cintura. Na verdade estava uma segurando na outra.   
Não sei como chegamos no quarto mas chegamos, só lembro de ter visto aNão sei como chegamos no quarto mas chegamos, só lembro de ter visto a   
cama e me atirado nela. Logo uma luminosidade chata entrava ela cortinacama e me atirado nela. Logo uma luminosidade chata entrava ela cortina  
branca dando direto no meu rosto. Já era de manhã. Minha cabeça estavabranca dando direto no meu rosto. Já era de manhã. Minha cabeça estava  
doendo horrores  e  doendo horrores  e  minha boca  estava  seca,  beber  era  legal  mas  o  diaminha boca  estava  seca,  beber  era  legal  mas  o  dia  
posterior  não  era  nada.  Nunca  mais  vou beber  tanto,  prometi  a  mimposterior  não  era  nada.  Nunca  mais  vou beber  tanto,  prometi  a  mim  
mesma enquanto mesma enquanto levantava sem fazer barulho. Lídia não estava mais nalevantava sem fazer barulho. Lídia não estava mais na  
cama o que cama o que indicava que já era tarde. Peguei uma das poucas roupas queindicava que já era tarde. Peguei uma das poucas roupas que  
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me restavam e fui tomar um banho, aquele dia seria muito importanteme restavam e fui tomar um banho, aquele dia seria muito importante  
para mim.para mim.

Voltei para o quarto e fiz nos cabelos, que eu não tinha molhado, oVoltei para o quarto e fiz nos cabelos, que eu não tinha molhado, o   
penteado de sempre pois estavam muito compridos. Já haviam passadopenteado de sempre pois estavam muito compridos. Já haviam passado  
da cintura fazia tempo. Peguei minha bolsa que há tempos não usava eda cintura fazia tempo. Peguei minha bolsa que há tempos não usava e   
agradeci o fato de ter cartões internacionais.agradeci o fato de ter cartões internacionais.

—Bom dia. - disse Léo quando nos cruzamos lá embaixo perto da—Bom dia. - disse Léo quando nos cruzamos lá embaixo perto da  
cozinha – Já vai sair?cozinha – Já vai sair?

—Bom dia, vou sim e vou demorar.—Bom dia, vou sim e vou demorar.
—Mas não vai nem tomar um café? Eu que fiz está ótimo. - disse—Mas não vai nem tomar um café? Eu que fiz está ótimo. - disse  

com aquele sorriso largo e lindo.com aquele sorriso largo e lindo.
—Acho que não posso recusar então.—Acho que não posso recusar então.
Fomos para a cozinha e os outros estavam lá em volta da mesa.Fomos para a cozinha e os outros estavam lá em volta da mesa.   

Neitan estava lendo um jornal e nem me olhou, garanto que tinha sidoNeitan estava lendo um jornal e nem me olhou, garanto que tinha sido  
por minha resposta mal criada da noite anterior. Cumprimentei a todospor minha resposta mal criada da noite anterior. Cumprimentei a todos  
com um bom dia automático e fui pegar uma xícara de café.com um bom dia automático e fui pegar uma xícara de café.

—E aí como está a ressaca? - Zac como sempre.—E aí como está a ressaca? - Zac como sempre.
—Horrível. - respondi bebericando a bebida quente.—Horrível. - respondi bebericando a bebida quente.
—Da próxima vez que fizerem isso me levem junto,  adoro uma—Da próxima vez que fizerem isso me levem junto,  adoro uma  

ressaca.ressaca.
—Você é maluco, tem que ser para gostar disso. - retruquei e ele—Você é maluco, tem que ser para gostar disso. - retruquei e ele   

riu.riu.
—Vai aonde? - Lídia perguntou curiosa. - Você não conhece  —Vai aonde? - Lídia perguntou curiosa. - Você não conhece  essaessa  

cidade.cidade.
—Vou sair para explorar por aí.—Vou sair para explorar por aí.
—Vai de carro? - Léo quis saber.—Vai de carro? - Léo quis saber.
—Não... acho que tem que ter habilita... - parei de falar quando ele—Não... acho que tem que ter habilita... - parei de falar quando ele   

levantou uma carteira de habilitação com minha foto e nome – de ondelevantou uma carteira de habilitação com minha foto e nome – de onde  
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isso surgiu? - perguntei animada pegando-a.isso surgiu? - perguntei animada pegando-a.
—Fomos  buscar  nossos  documentos  ontem,  mas  como  vocês—Fomos  buscar  nossos  documentos  ontem,  mas  como  vocês  

estavam  para  lá  de  Bagdá  nem  dissemos.  Não  pergunte,  o  Vaticanoestavam  para  lá  de  Bagdá  nem  dissemos.  Não  pergunte,  o  Vaticano  
sempre arruma tudo para nós.sempre arruma tudo para nós.

—Inclusive  porte  de  armas  em  qualquer  país  onde  vamos.  -—Inclusive  porte  de  armas  em  qualquer  país  onde  vamos.  -   
completou Lídia.completou Lídia.

—Isso é muito legal e eu achando que trabalhar para eles ia ser uma—Isso é muito legal e eu achando que trabalhar para eles ia ser uma  
droga.droga.

—Quase sempre é. - enfim o bonitão mal-humorado falou.—Quase sempre é. - enfim o bonitão mal-humorado falou.
—Bem, eu já vou indo. Até mais.—Bem, eu já vou indo. Até mais.
—As chaves dos carros estão perto da porta. - disse Léo.—As chaves dos carros estão perto da porta. - disse Léo.
—Valeu, até mais.—Valeu, até mais.
Tinha  dois  carros  pretos  e  uma  moto.  Não  eram  superluxuososTinha  dois  carros  pretos  e  uma  moto.  Não  eram  superluxuosos   

mas eram bem bonitos. Dirigi até um grande centro comercial que tinhamas eram bem bonitos. Dirigi até um grande centro comercial que tinha   
visto  no dia  anterior  e  comprei  muitas  roupas,  todas no estilo  que euvisto  no dia  anterior  e  comprei  muitas  roupas,  todas no estilo  que eu  
queria. Sensuais, com decotes profundos, sapatos de salto alto que antesqueria. Sensuais, com decotes profundos, sapatos de salto alto que antes  
eu odiava, muita maquiagem e perfumes. Levei eu odiava, muita maquiagem e perfumes. Levei aquele monte de sacolasaquele monte de sacolas  
para o carro e fui em busca de algum salão de beleza onde alguém falassepara o carro e fui em busca de algum salão de beleza onde alguém falasse   
inglês. Tive uma agradável surpresa  inglês. Tive uma agradável surpresa  ao descobrir um onde o dono eraao descobrir um onde o dono era  
brasileiro, ficou bem mais fácil brasileiro, ficou bem mais fácil explicar o que eu queria. explicar o que eu queria. O cabeleireiro fezO cabeleireiro fez  
um corte médio e repicado, idêntico ao da Penélope Cruz em Piratas doum corte médio e repicado, idêntico ao da Penélope Cruz em Piratas do   
Caribe 4 só que numa versão mais longa. Amei o resultado. Ficou incrível.Caribe 4 só que numa versão mais longa. Amei o resultado. Ficou incrível.   
Saí  de  lá  me sentindo uma nova mulher  mas  só  faltava  um pequenoSaí  de  lá  me sentindo uma nova mulher  mas  só  faltava  um pequeno  
detalhe, pensei tocando o pingente com a insígnia dos caçadores em meudetalhe, pensei tocando o pingente com a insígnia dos caçadores em meu  
pescoço,  e  o  melhor  de  todos.  Sendo  assim,  marchei  decidida  para  opescoço,  e  o  melhor  de  todos.  Sendo  assim,  marchei  decidida  para  o   
estúdio do tatuador.estúdio do tatuador.

——Que interessante – disse o tatuador examinando a insígniaQue interessante – disse o tatuador examinando a insígnia
que lhe entreguei – é bem bonito, nunca tinha visto antes.que lhe entreguei – é bem bonito, nunca tinha visto antes.
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——É uma herança de família,  bem exclusivo eu acrescento,  queroÉ uma herança de família,  bem exclusivo eu acrescento,  quero   
que você nunca faça esse desenho em mais ninguém.que você nunca faça esse desenho em mais ninguém.

——Tranquilo... onde você vai querer?Tranquilo... onde você vai querer?
——Aqui. - virei e apontei a maldita borboleta azul – pode cobri-laAqui. - virei e apontei a maldita borboleta azul – pode cobri-la   

totalmente?totalmente?
——Com certeza, pode sentar, vou copiar o desenho.Com certeza, pode sentar, vou copiar o desenho.
Ele começou a copiar o desenho que colocara sobre a minha pele eEle começou a copiar o desenho que colocara sobre a minha pele e   

eu já começava a sentir-me aliviada, aquele era o último laço que me uniaeu já começava a sentir-me aliviada, aquele era o último laço que me unia   
ao maldito Damian. Cobrir com o símbolo dos caçadores era como lavar aao maldito Damian. Cobrir com o símbolo dos caçadores era como lavar a  
minha honra, só uma parte pois a outra seria lavada pelo sangue daqueleminha honra, só uma parte pois a outra seria lavada pelo sangue daquele   
imbecil.imbecil.

——Tá feito – disse ele entregando-me o medalhão – vamos começar. Tá feito – disse ele entregando-me o medalhão – vamos começar. 
— — Perfeito.Perfeito.
As agulhadas que senti pela meia hora seguinte foram como umAs agulhadas que senti pela meia hora seguinte foram como um  

prazer masoquista. Uma pequena punição pela minha estupidezprazer masoquista. Uma pequena punição pela minha estupidez
monumental em me apaixonar por um ser sem alma e sem escrúpulosmonumental em me apaixonar por um ser sem alma e sem escrúpulos  
também.também.

— — E aí, ficou bom? - ele perguntou enquanto eu olhava no espelhoE aí, ficou bom? - ele perguntou enquanto eu olhava no espelho  
a  águia  com  as  três  espadas  cruzadas  em  minhas  costas.  Eu  a  águia  com  as  três  espadas  cruzadas  em  minhas  costas.  Eu  tinhatinha  
descartado o círculo que as envolvia.descartado o círculo que as envolvia.
    Está incrível, exatamente como eu queria.Está incrível, exatamente como eu queria.

O tatuador sorriu satisfeito mas não mais do que eu, certamente.O tatuador sorriu satisfeito mas não mais do que eu, certamente.   
Agora sim, eu era uma nova mulher. Só me faltava um pequeno detalheAgora sim, eu era uma nova mulher. Só me faltava um pequeno detalhe  
para que me sentisse completamente autoconfiante: matar um vampiro.para que me sentisse completamente autoconfiante: matar um vampiro.   
Havia  muitas  outras  criaturas  maléficas  que  eu  poderia  matar,  masHavia  muitas  outras  criaturas  maléficas  que  eu  poderia  matar,  mas  
nenhuma me daria tanto prazer quanto um vampiro. Enquanto eu nãonenhuma me daria tanto prazer quanto um vampiro. Enquanto eu não  
pudesse  matar  Damian,  iria  descontar  nos  de  sua  raça  maldita  quepudesse  matar  Damian,  iria  descontar  nos  de  sua  raça  maldita  que  
cruzassem meu caminho. Exceto por um, alguém que por uma piada docruzassem meu caminho. Exceto por um, alguém que por uma piada do  
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destino iria em breve aparecer, mas isso eu conto depois.destino iria em breve aparecer, mas isso eu conto depois.
Mas por enquanto eu não via a hora de sair  e conseguir isso.  EMas por enquanto eu não via a hora de sair  e conseguir isso.  E   

talvez  não fosse demorar  muito  mais.  Quando voltei  para  casa estavatalvez  não fosse demorar  muito  mais.  Quando voltei  para  casa estava   
sentindo-me muito cansada, eu disse que era a mudança de fuso horário,sentindo-me muito cansada, eu disse que era a mudança de fuso horário,   
o  sol  já  estava  se  pondo.  Quando  entrei  com  uma  parte  das  sacolaso  sol  já  estava  se  pondo.  Quando  entrei  com  uma  parte  das  sacolas   
encontrei Neitan na sala lendo um livro bem antigo.encontrei Neitan na sala lendo um livro bem antigo.

—Oi. - disse assim que entrei.—Oi. - disse assim que entrei.
—Oi.—Oi.
Respondeu sem vontade alguma e sem nem ao menos me olhar.Respondeu sem vontade alguma e sem nem ao menos me olhar.  

Tanto faz! Mas como eu estava ocupada pegando as sacolas de comprarTanto faz! Mas como eu estava ocupada pegando as sacolas de comprar   
do chão pois tinha soltado algumas para abrir a aporta.do chão pois tinha soltado algumas para abrir a aporta.

—Quer aju...  -  ele parou de falar assim que me viu,  estava bem—Quer aju...  -  ele parou de falar assim que me viu,  estava bem  
surpreso com meu novo visual e isso que eu nem tinha colocado minhassurpreso com meu novo visual e isso que eu nem tinha colocado minhas  
roupas novas – o que você fez?  Está... magnífica... linda.roupas novas – o que você fez?  Está... magnífica... linda.

—Ah valeu, eu quis mudar um pouquinho.—Ah valeu, eu quis mudar um pouquinho.
—Um pouquinho? Você está muito diferente.—Um pouquinho? Você está muito diferente.
—Essa era a intenção.—Essa era a intenção.
—Deixa eu te ajudar. - ele se apressou em pegar todas as sacolas de—Deixa eu te ajudar. - ele se apressou em pegar todas as sacolas de  

minhas mãos.minhas mãos.
—Não precisa se incomodar, Neit. Sei que está bravo comigo, não—Não precisa se incomodar, Neit. Sei que está bravo comigo, não  

precisa tentar ser gentil. - alfinetei e ele curvou aqueles lábios lindos numprecisa tentar ser gentil. - alfinetei e ele curvou aqueles lábios lindos num  
sorriso doce.sorriso doce.

—Eu  já  estou  acostumado  a  viver  nessa  montanha  russa  de—Eu  já  estou  acostumado  a  viver  nessa  montanha  russa  de  
sentimentos onde você me colocou, Lavígnia.sentimentos onde você me colocou, Lavígnia.

Opa!  Aí  ele  conseguiu  me  deixar  sem  resposta.  Que  droga,  euOpa!  Aí  ele  conseguiu  me  deixar  sem  resposta.  Que  droga,  eu  
querendo  parecer  forte  e  ele  vem  com  aquele  papo  todo  educado  equerendo  parecer  forte  e  ele  vem  com  aquele  papo  todo  educado  e  
bonzinho?bonzinho?

—Pode levar até o quarto? Vou pegar as outras sacolas no carro.—Pode levar até o quarto? Vou pegar as outras sacolas no carro.
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—Claro.—Claro.
Ele subiu as escadas e eu fui para o carro, peguei as outras sacolasEle subiu as escadas e eu fui para o carro, peguei as outras sacolas   

dizendo a mim mesma que teria que mudar minha atitude com ele. Eudizendo a mim mesma que teria que mudar minha atitude com ele. Eu   
não queria acreditar no que as gurias viviam dizendo, que ele gostavanão queria acreditar no que as gurias viviam dizendo, que ele gostava   
mesmo de mim. Era melhor esquecer isso pois era só um engano. Ele e eumesmo de mim. Era melhor esquecer isso pois era só um engano. Ele e eu   
quase o tempo todo estávamos brigando.quase o tempo todo estávamos brigando.

—Comprou a Itália toda? - brincou ele quando me encontrou na—Comprou a Itália toda? - brincou ele quando me encontrou na  
porta do quarto.porta do quarto.

—Não, só metade da cidade. Onde estão os outros?—Não, só metade da cidade. Onde estão os outros?
—Foram conhecer  melhor a região e  sua irmã e  Mariana saíram—Foram conhecer  melhor a região e  sua irmã e  Mariana saíram  

juntas.juntas.
—E por que não foi com eles? - disparei sem pensar.—E por que não foi com eles? - disparei sem pensar.
—Ah... é que eu queria esperar você.  - ops.—Ah... é que eu queria esperar você.  - ops.
—É? Por quê?—É? Por quê?
—Eu não quis parecer rude ontem contigo mas...—Eu não quis parecer rude ontem contigo mas...
—Ah já sei! Não posso beber é isso? Não vou te obedecer e acho—Ah já sei! Não posso beber é isso? Não vou te obedecer e acho  

que você já sabe disso.que você já sabe disso.
—Não  quero  ditar  ordens  mocinha  isso  é  apenas  para  sua—Não  quero  ditar  ordens  mocinha  isso  é  apenas  para  sua  

segurança.  Você  aprendeu  bastantes  coisas  para  se  expôr  a  um  riscosegurança.  Você  aprendeu  bastantes  coisas  para  se  expôr  a  um  risco   
desses. - recitou o grande líder e eu revirei os olhos.desses. - recitou o grande líder e eu revirei os olhos.

—Então quer dizer que não posso me divertir nunca?—Então quer dizer que não posso me divertir nunca?
—É claro  que pode,  mas faça isso com alguém ao teu lado que—É claro  que pode,  mas faça isso com alguém ao teu lado que  

possa te proteger.possa te proteger.
—Você parece meu avô falando! Será que eu nunca vou me livrar—Você parece meu avô falando! Será que eu nunca vou me livrar  

de gente querendo mandar em mim ou me proteger? - falei e ele reviroude gente querendo mandar em mim ou me proteger? - falei e ele revirou  
os olhos agora.os olhos agora.

—Você é uma pessoa difícil, Lavígnia. Em quem não te ama você—Você é uma pessoa difícil, Lavígnia. Em quem não te ama você  
acredita e quem te ama e quer te proteger você afasta. - agora ele arrasouacredita e quem te ama e quer te proteger você afasta. - agora ele arrasou   
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e eu fui obrigada a parar o que estava fazendo e olhá-lo.e eu fui obrigada a parar o que estava fazendo e olhá-lo.
—Quem me ama? - indaguei e ele ficou embaraçado nitidamente.—Quem me ama? - indaguei e ele ficou embaraçado nitidamente.
—Sua família é claro. - ele disse meio tímido depois de pigarrear.—Sua família é claro. - ele disse meio tímido depois de pigarrear.
—Eles  estão  bem  longe  agora,  estou  livre  da  superproteção—Eles  estão  bem  longe  agora,  estou  livre  da  superproteção  

sufocante deles, Neit. Quero viver.sufocante deles, Neit. Quero viver.
—Se quer viver – ele falou bem sério e pausadamente – não fique—Se quer viver – ele falou bem sério e pausadamente – não fique  

em situação de desvantagem nunca. Para todos os seres das trevas você éem situação de desvantagem nunca. Para todos os seres das trevas você é  
um alvo ambulante. E não se preocupe pois não vou assumir o papel doum alvo ambulante. E não se preocupe pois não vou assumir o papel do   
seu avô em sua vida mas por favor não faça nenhuma bobagem, hum?seu avô em sua vida mas por favor não faça nenhuma bobagem, hum?

Então ele saiu do carro e eu soltei um longo suspiro, tadinho dele seEntão ele saiu do carro e eu soltei um longo suspiro, tadinho dele se  
soubesse  que  bobagens  eram  exatamente  as  coisas  que  eu  mais  iriasoubesse  que  bobagens  eram  exatamente  as  coisas  que  eu  mais  iria   
cometer  daquele  momento  em  diante.  Levei  por  volta  de  uma  horacometer  daquele  momento  em  diante.  Levei  por  volta  de  uma  hora   
arrumando  minhas  roupas  novas  no  guarda-roupas  que  seria  o  meu.arrumando  minhas  roupas  novas  no  guarda-roupas  que  seria  o  meu.  
Enquanto no meu celular tocava o tempo todo Enquanto no meu celular tocava o tempo todo Live and Let Die,Live and Let Die, eu tinha eu tinha  
deixado o celular em modo avião. Não queria correr o risco de Damiandeixado o celular em modo avião. Não queria correr o risco de Damian  
me ligar, acho queme ligar, acho que até que seria melhor ter comprado um chip novo. Eu até que seria melhor ter comprado um chip novo. Eu  
queria que Damian ficasse perguntado-se onde eu estava e o que estavaqueria que Damian ficasse perguntado-se onde eu estava e o que estava   
fazendo mas... se ele não me amava talvez minha ausência nem o afetasse.fazendo mas... se ele não me amava talvez minha ausência nem o afetasse.

Tudo bem, só o fato dele sentir que seu plano estúpido não deuTudo bem, só o fato dele sentir que seu plano estúpido não deu  
certo já era muito bom para mim. Saber que ele não teria o queria comocerto já era muito bom para mim. Saber que ele não teria o queria como   
conseguiu com Ariadne era um consolo mas até que eu colocasse minhasconseguiu com Ariadne era um consolo mas até que eu colocasse minhas  
mãos nele. Naquela noite resolvi que iria sair para curtir a mãos nele. Naquela noite resolvi que iria sair para curtir a nightnight como diz como diz  
a galera, coloquei uma calça preta que imita couro é claro que bem justaa galera, coloquei uma calça preta que imita couro é claro que bem justa   
ao corpo, uma blusa sem alças também  ao corpo, uma blusa sem alças também  preta, sapatos ao estilo botinhapreta, sapatos ao estilo botinha  
com tachas douradas em volta do tornozelo, era vermelho para combinarcom tachas douradas em volta do tornozelo, era vermelho para combinar   
com meu batom e unhas. Estava toda trabalhada no preto e vermelho ecom meu batom e unhas. Estava toda trabalhada no preto e vermelho e  
totalmente  sexy,  usei  meu  novo  perfume,  nada  de  notas  frutais  outotalmente  sexy,  usei  meu  novo  perfume,  nada  de  notas  frutais  ou  
baunilha que eu antes usava, agora era totalmente outro estilo.baunilha que eu antes usava, agora era totalmente outro estilo.
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Quando estava colocando meu casaco bege comprido até os joelhosQuando estava colocando meu casaco bege comprido até os joelhos  
com amarração na cintura, Ágatha e Mariana entraram e nós três ficamoscom amarração na cintura, Ágatha e Mariana entraram e nós três ficamos  
nos olhando com a boca aberta. Elas porque admiravam meu novo visualnos olhando com a boca aberta. Elas porque admiravam meu novo visual  
e eu por causa de Mariana. Ele tinha mesmo cortado os cabelos e pintadoe eu por causa de Mariana. Ele tinha mesmo cortado os cabelos e pintado  
de rosa! Eles estavam bem lisos e com um corte repicado que batia emde rosa! Eles estavam bem lisos e com um corte repicado que batia em  
cima do busto, a cor era um rosa claríssimo com diversas luzes em tomcima do busto, a cor era um rosa claríssimo com diversas luzes em tom  
loiro platinado e uma franjinha. Ágatha refez o corte  loiro platinado e uma franjinha. Ágatha refez o corte  chanelchanel e fez vários e fez vários  
reflexos azuis.reflexos azuis.  

—Você pintou mesmo o cabelo!!! - exclamei surpresa.—Você pintou mesmo o cabelo!!! - exclamei surpresa.
—Eu disse que ia mas e você criatura? Que  —Eu disse que ia mas e você criatura? Que  looklook é esse? Você está é esse? Você está  

muito linda! - devolveu ela.muito linda! - devolveu ela.
—Irmã, você está muito linda! Não acredito no que eu estou vendo!—Irmã, você está muito linda! Não acredito no que eu estou vendo!   

Minha  irmã  usando  roupa  apertada  e  batom  vermelho!  Não  dá  paraMinha  irmã  usando  roupa  apertada  e  batom  vermelho!  Não  dá  para  
acreditar.acreditar.

—Parece que todo mundo resolveu mudar de visual hoje né? - corri—Parece que todo mundo resolveu mudar de visual hoje né? - corri  
até a Mari para mexer no cabelo dela.até a Mari para mexer no cabelo dela.

—Isso mesmo! Se iria fazer o mesmo por que não nos esperou? -—Isso mesmo! Se iria fazer o mesmo por que não nos esperou? -  
cobrou ela.cobrou ela.

—Ah gurias eu nem mudei tanto assim, só cortei os cabelos.—Ah gurias eu nem mudei tanto assim, só cortei os cabelos.
—Não mudou muito,  ah  tá!  Você  parece  a  versão  de  depois  de—Não mudou muito,  ah  tá!  Você  parece  a  versão  de  depois  de  

participar do Esquadrão da Moda. - riu minha irmã admirada.       participar do Esquadrão da Moda. - riu minha irmã admirada.       
—Está muito diferente Lavígnia, é sério, estou impressionada.—Está muito diferente Lavígnia, é sério, estou impressionada.
Disse  minha  prima  indo  colocar  algumas  sacolas  na  cama,  peloDisse  minha  prima  indo  colocar  algumas  sacolas  na  cama,  pelo   

visto não fui só eu que fiz compras naquele dia.visto não fui só eu que fiz compras naquele dia.
—E está toda produzida assim por quê? - quis saber minha irmã.—E está toda produzida assim por quê? - quis saber minha irmã.
—Quero curtir muito hoje, inaugurar minha nova eu me acabando—Quero curtir muito hoje, inaugurar minha nova eu me acabando  

de dançar. - respondi.de dançar. - respondi.
—Ai que tudo! - Mari bateu palmas – Eu estou nessa.—Ai que tudo! - Mari bateu palmas – Eu estou nessa.
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—Nem sonhem em me deixar  de fora.  -  minha irmã levantou o—Nem sonhem em me deixar  de fora.  -  minha irmã levantou o  
dedo indicador – Curtir é comigo mesma.dedo indicador – Curtir é comigo mesma.

—E eu vi uns gatos ontem naquele bar, hoje quero um para mim! -—E eu vi uns gatos ontem naquele bar, hoje quero um para mim! -  
revelou Mari toda animada e nós rimos.revelou Mari toda animada e nós rimos.

—Oi gurias, eu estava pensando se... - Lídia parou de falar quando—Oi gurias, eu estava pensando se... - Lídia parou de falar quando  
nos viu, colocou as mãos na cintura – O que vocês estão tramando? Estãonos viu, colocou as mãos na cintura – O que vocês estão tramando? Estão   
incríveis!incríveis!

—Ah valeu. - exibiu-se Mari passando a mão pelas novas madeixas.—Ah valeu. - exibiu-se Mari passando a mão pelas novas madeixas.
—Estamos tramando sair e dançar,  beber e beijar uns caras bem—Estamos tramando sair e dançar,  beber e beijar uns caras bem  

gatos amiguinha. Topa? - minha irmã convidou e Lid soltou uma risada. gatos amiguinha. Topa? - minha irmã convidou e Lid soltou uma risada. 
—É claro que eu topo mas se tivessem me avisado eu teria ido às—É claro que eu topo mas se tivessem me avisado eu teria ido às   

compras também. Olha só quanta coisa!compras também. Olha só quanta coisa!
—Não esquenta Lídia, a gente empresta a roupa que você quiser. -—Não esquenta Lídia, a gente empresta a roupa que você quiser. -   

ofereci.ofereci.
—Obrigada mas acho que o meu estilo não é  tão...  sexy.  -  disse—Obrigada mas acho que o meu estilo não é  tão...  sexy.  -  disse  

apontando-me as duas mãos – você está tão bonita.apontando-me as duas mãos – você está tão bonita.
—Ah obrigada.—Ah obrigada.
—Então  loirinha arrume-se  que hoje  a  noite  promete.  -  ordenou—Então  loirinha arrume-se  que hoje  a  noite  promete.  -  ordenou  

Mariana retocando o batom rosa bem forte.Mariana retocando o batom rosa bem forte.
—Tá bem... posso convidar os garotos?—Tá bem... posso convidar os garotos?
—Deve! O Neit deixou bem claro que não podemos beber sem ter—Deve! O Neit deixou bem claro que não podemos beber sem ter  

alguém por perto para nos proteger e blá blá blá. - retruquei.alguém por perto para nos proteger e blá blá blá. - retruquei.
—Acostume-se pois ele é assim mesmo, todo líder e responsável.—Acostume-se pois ele é assim mesmo, todo líder e responsável.   

Vou lá avisar.Vou lá avisar.
Informou ela antes de sair.  Minha irmã correu para seu guarda-Informou ela antes de sair.  Minha irmã correu para seu guarda-

roupas e tirou de lá uma calça jeans azul escura e uma blusa preta frenteroupas e tirou de lá uma calça jeans azul escura e uma blusa preta frente  
única com um decote enorme. única com um decote enorme. 

—Acham que devo usar esse? - Mari perguntou nos mostrando um—Acham que devo usar esse? - Mari perguntou nos mostrando um  
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vestido curto e rodado com estampa xadrez verde e preta.vestido curto e rodado com estampa xadrez verde e preta.
—É lindo! - falei.—É lindo! - falei.
—Se joga gata, vai arrasar. - aconselhou minha maninha colocando—Se joga gata, vai arrasar. - aconselhou minha maninha colocando  

um colar com um pingente em forma de coração feito  com sua pedraum colar com um pingente em forma de coração feito  com sua pedra  
preciosa favorita: ágata. preciosa favorita: ágata. 

—Eles vão ir também – falou Lídia entrando e fechando a porta –—Eles vão ir também – falou Lídia entrando e fechando a porta –  
Deixa eu ver se tenho alguma roupa que não esteja cheia de pleos deDeixa eu ver se tenho alguma roupa que não esteja cheia de pleos de   
iaques.iaques.

—Ah  nem  fala,  me  senti  voltando  eras  naquele  treinamento.  -—Ah  nem  fala,  me  senti  voltando  eras  naquele  treinamento.  -   
confessou Ágatha colocando seu batom chocolate.confessou Ágatha colocando seu batom chocolate.

—Eu gostei – falei sentada na minha cama – foi muito útil – todas—Eu gostei – falei sentada na minha cama – foi muito útil – todas   
concordaram – Então gurias, uma vendedora me indicou um lugar muitoconcordaram – Então gurias, uma vendedora me indicou um lugar muito   
legal no centro, disse que o pessoal todo da cidade se reúne lá.legal no centro, disse que o pessoal todo da cidade se reúne lá.

—Então bora para lá. - disse Mari colocando as sandálias douradas.—Então bora para lá. - disse Mari colocando as sandálias douradas.
—Concordo, o ruim é todo mundo falando em italiano. - reclamou—Concordo, o ruim é todo mundo falando em italiano. - reclamou  

Ágatha.Ágatha.
—Tem muita gente que fala inglês por aqui. - informei.—Tem muita gente que fala inglês por aqui. - informei.
—Como se eu falasse inglês. - ela riu e um batidinha soou na porta.—Como se eu falasse inglês. - ela riu e um batidinha soou na porta.
—Ei  gurias  quando  vocês  vão  estar  prontas  hein?  Já  estamos—Ei  gurias  quando  vocês  vão  estar  prontas  hein?  Já  estamos  

esperando há um tempão. - exagerou Léo do outro lado.esperando há um tempão. - exagerou Léo do outro lado.
—A culpa é sua por nem se arrumar Léo – Lídia disse alto – mais—A culpa é sua por nem se arrumar Léo – Lídia disse alto – mais   

cinco minutos.cinco minutos.
—Tá.—Tá.
Ele  disse  claramente  afastando-se.  Lídia  fechou  nas  costas  seuEle  disse  claramente  afastando-se.  Lídia  fechou  nas  costas  seu  

vestido  pretinho básico  que  a  deixava  muito  linda,  passou nos  lábiosvestido  pretinho básico  que  a  deixava  muito  linda,  passou nos  lábios  
apenas um brilho com glitter e soltou os longos cabelos loiros ondulados.apenas um brilho com glitter e soltou os longos cabelos loiros ondulados.

—Já estou pronta. - anunciou ela.—Já estou pronta. - anunciou ela.
—Então vamos lá, vamos arrasar. - falei e elas adoraram. —Então vamos lá, vamos arrasar. - falei e elas adoraram. 

                                                                             ~~ 9797 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

—Botar para quebrar.—Botar para quebrar.
Disse Mari ensaiando uns passinhos de dança enquanto saía.  EuDisse Mari ensaiando uns passinhos de dança enquanto saía.  Eu  

estava adorando aquele clima, por que não fiz isso antes? estava adorando aquele clima, por que não fiz isso antes? QuandoQuando  
desci  a escada por último os guris estavam na sala,  nem preciso dizerdesci a escada por último os guris estavam na sala,  nem preciso dizer  
como estavam lindos preciso? Até mesmo Léo com sua ara de menininhocomo estavam lindos preciso? Até mesmo Léo com sua ara de menininho  
estava uma graça com uma jaqueta verde e jeans preto. Os outros doisestava uma graça com uma jaqueta verde e jeans preto. Os outros dois   
estavam todos de preto. Zac com uma blusa de manga comprida e Neitestavam todos de preto. Zac com uma blusa de manga comprida e Neit   
com uma jaqueta de couro.com uma jaqueta de couro.

—Fiu fiu.  -  assobiou Zac quando nos viu – O que foi que vocês—Fiu fiu.  -  assobiou Zac quando nos viu – O que foi que vocês   
fizeram hoje, hein? Estão muito gatas.fizeram hoje, hein? Estão muito gatas.

—Caraca  maluco,  e  esse  cabelo  Mari?  -  Léo  espantou-se  com  a—Caraca  maluco,  e  esse  cabelo  Mari?  -  Léo  espantou-se  com  a  
mudança radical dela.mudança radical dela.

—Estou abafando, né? Pode dizer. - exibiu-se ela e notei pelo canto—Estou abafando, né? Pode dizer. - exibiu-se ela e notei pelo canto  
do olho que Neit estava abobalhado me olhando. do olho que Neit estava abobalhado me olhando. 

—Está mesmo, cara muito legal. Você mudou demais. - admitiu ele.—Está mesmo, cara muito legal. Você mudou demais. - admitiu ele.  
—Beleza garotos, agora vamos parar de babar nas nossas curvas e—Beleza garotos, agora vamos parar de babar nas nossas curvas e  

cabelos que a Lavígnia vai nos levar num lugar muito legal. Bora. - dissecabelos que a Lavígnia vai nos levar num lugar muito legal. Bora. - disse   
minha irmã indo até a porta, pegou as chaves do carro do carro e jogouminha irmã indo até a porta, pegou as chaves do carro do carro e jogou  
para mim. para mim. 

—Vamos lá.—Vamos lá.
Concordei e fomos saindo, antes que eu saísse Neit segurou meuConcordei e fomos saindo, antes que eu saísse Neit segurou meu  

braço então o olhei.braço então o olhei.
—Você sempre foi linda Lavígnia, mas agora está linda demais. -—Você sempre foi linda Lavígnia, mas agora está linda demais. -   

elogiou-me ele com aquele sorriso de canto tão charmoso.elogiou-me ele com aquele sorriso de canto tão charmoso.
—Obrigada, já estava na hora de deixar de parecer uma garotinha—Obrigada, já estava na hora de deixar de parecer uma garotinha  

sem  graça,  né?  -  devolvi  com  um  risinho  e  ele  fez  uma  expressãosem  graça,  né?  -  devolvi  com  um  risinho  e  ele  fez  uma  expressão  
contrariada.contrariada.

—Garotinha sem graça? De onde você tirou isso? Você sempre foi a—Garotinha sem graça? De onde você tirou isso? Você sempre foi a  
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mulher mais bonita que já vi na vida.mulher mais bonita que já vi na vida.
O que aquelas palavras provocaram em mim é lógico que foi umaO que aquelas palavras provocaram em mim é lógico que foi uma  

sensação de espanto total. Então para ele eu nunca passei essa impressão?sensação de espanto total. Então para ele eu nunca passei essa impressão?  
Para  Damian  eu  era  exatamente  isso.  Que  confusão  em  meusPara  Damian  eu  era  exatamente  isso.  Que  confusão  em  meus  
pensamentos.pensamentos.

—Ouvi isso por aí. - disse sem graça.—Ouvi isso por aí. - disse sem graça.
—Pois não deveria ter dado atenção já que é mentira.—Pois não deveria ter dado atenção já que é mentira.
—Mesmo com todas  as  nossas  brigas  eu tenho que admitir  que—Mesmo com todas  as  nossas  brigas  eu tenho que admitir  que  

você é meio cavalheiro, sabia?você é meio cavalheiro, sabia?
Pisquei para ele e saí com suas palavras ecoando em minha mente.Pisquei para ele e saí com suas palavras ecoando em minha mente.   

Aquele cara me achava linda enquanto o outro imbecil me humilhava,Aquele cara me achava linda enquanto o outro imbecil me humilhava,  
naquele momento eu estava tão certa de ter entregado meu coração para anaquele momento eu estava tão certa de ter entregado meu coração para a   
pessoa errada. Acaso tivesse prestado mais atenção em Neit do que empessoa errada. Acaso tivesse prestado mais atenção em Neit do que em  
Damian talvez... bem, era melhor nem pensar mais nisso. Eu nunca maisDamian talvez... bem, era melhor nem pensar mais nisso. Eu nunca mais  
amaria ninguém, não importa o que acontecesse. amaria ninguém, não importa o que acontecesse. 

—Vamos logo, estou louca para dançar!—Vamos logo, estou louca para dançar!
Apressou-me Mari e entramos num carro e os guris no outro. DirigiApressou-me Mari e entramos num carro e os guris no outro. Dirigi   

até a casa noturna de portas pretas com desenhos em neon. Não estavaaté a casa noturna de portas pretas com desenhos em neon. Não estava  
lotada e  tinha  bastante  espaço  para  dançar,  para  caminhar  e  algumaslotada e  tinha  bastante  espaço  para  dançar,  para  caminhar  e  algumas  
mesas para ocupar. Sentamos todos juntos, pedimos umas bebidas.mesas para ocupar. Sentamos todos juntos, pedimos umas bebidas.

—Ahhh eu não acredito! Há quanto tempo não ouço esta música! É—Ahhh eu não acredito! Há quanto tempo não ouço esta música! É   
do começo da minha adolescência,  vou dançar quem vem? - convidoudo começo da minha adolescência,  vou dançar quem vem? - convidou  
Mari e eu tirei meu casaco e o larguei na cadeira.Mari e eu tirei meu casaco e o larguei na cadeira.

—Eu é claro. - falei.—Eu é claro. - falei.
—Eu também. - confirmou Ágatha já dançando.—Eu também. - confirmou Ágatha já dançando.
—Vou tomar alguma coisa primeiro.—Vou tomar alguma coisa primeiro.
Disse Lídia e os outros foram na mesma onda, nós concordamos eDisse Lídia e os outros foram na mesma onda, nós concordamos e   

saímos  para  a  pista.  A  música  em  questão  era  saímos  para  a  pista.  A  música  em  questão  era  Another  WayAnother  Way de  Gigi de  Gigi  
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Dagostino, as músicas dele estouravam no começo dos anos 2000 antes deDagostino, as músicas dele estouravam no começo dos anos 2000 antes de  
serem  substituídas  pelo  insuportável  som  desconexo  das  músicasserem  substituídas  pelo  insuportável  som  desconexo  das  músicas  
eletrônicas.  As luzes coloridas iam cortando a escuridão enquanto nóseletrônicas.  As luzes coloridas iam cortando a escuridão enquanto nós  
três  dançávamos entre  as  outras  pessoas,  tudo estava  tão  perfeito.  Eutrês  dançávamos entre  as  outras  pessoas,  tudo estava  tão  perfeito.  Eu  
estava voltando a dançar depois de anos, mesmo que não fosse meu baléestava voltando a dançar depois de anos, mesmo que não fosse meu balé  
clássico eu dançava vários estilos, a música embalava meu corpo, moviaclássico eu dançava vários estilos, a música embalava meu corpo, movia  
meus quadris,  balançava meus cabelos.  Tudo tão lindo, era como umameus quadris,  balançava meus cabelos.  Tudo tão lindo, era como uma  
libertação ou um novo nascimento.libertação ou um novo nascimento.

Eu me entregava àquele momento sem reservas e era como se nãoEu me entregava àquele momento sem reservas e era como se não  
existisse mais nada, sem regras de bom comportamento, sem ter que ser aexistisse mais nada, sem regras de bom comportamento, sem ter que ser a  
garotinha perfeita do papai e do vovô. Sem ter vergonha de mostrar meugarotinha perfeita do papai e do vovô. Sem ter vergonha de mostrar meu  
corpo, meus movimentos, fazendo o que eu queria, sem ser controladacorpo, meus movimentos, fazendo o que eu queria, sem ser controlada  
por  ninguém.  Eu  achei  que  entregar  minha  vida  ao  chamado  era  mepor  ninguém.  Eu  achei  que  entregar  minha  vida  ao  chamado  era  me  
tornar prisioneira mas a verdade era que eu nunca tinha sentido-me tãotornar prisioneira mas a verdade era que eu nunca tinha sentido-me tão  
livre. Acho que aquela noite devia ser um tributo aos bons tempos dalivre. Acho que aquela noite devia ser um tributo aos bons tempos da  
música dance pois várias músicas ao estilo Gigi Dagostino tocaram comomúsica dance pois várias músicas ao estilo Gigi Dagostino tocaram como  
If You Love Me If You Love Me do Magic Box, do Magic Box, The Sound Of San Franscisco The Sound Of San Franscisco  do Global DJs do Global DJs,,  
músicas que você consegue entender o que cantavam sabe?músicas que você consegue entender o que cantavam sabe?

Dançamos  juntas  umas  duas  músicas  até  que  Lídia  e  Léo  seDançamos  juntas  umas  duas  músicas  até  que  Lídia  e  Léo  se  
juntaram a nós.  Foi  muito  legal,  eu não divertia  daquele  jeito  desde...juntaram a nós.  Foi  muito  legal,  eu não divertia  daquele  jeito  desde...   
nunca! Nem mesmo na festa da Mari que estava perfeita eu me divertinunca! Nem mesmo na festa da Mari que estava perfeita eu me diverti   
pois estava feito uma tonta idiota atrás daquele vampiro desgraçado. Maspois estava feito uma tonta idiota atrás daquele vampiro desgraçado. Mas  
naquele momento eu nem lembrava que Damian existia, dançávamos donaquele momento eu nem lembrava que Damian existia, dançávamos do  
jeito  que dava vontade e  cantávamos os  refrões  juntos,  rindo e  sendojeito  que dava vontade e  cantávamos os  refrões  juntos,  rindo e  sendo  
felizes. Mas quando tocou felizes. Mas quando tocou What a Feeling Flash Dance What a Feeling Flash Dance do Global Djs foi ado Global Djs foi a  
melhor parte, pois a última apresentação da escola de dança da qual eumelhor parte, pois a última apresentação da escola de dança da qual eu  
participava em que eu fui era uma cópia modernizada da coreografia doparticipava em que eu fui era uma cópia modernizada da coreografia do  
filme Flash Dance onde eu fui a dançarina principal.filme Flash Dance onde eu fui a dançarina principal.
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É lógico que eu lembrava perfeitamente a coreografia e em certoÉ lógico que eu lembrava perfeitamente a coreografia e em certo  
momento todos se afastaram para me verem dançar. Foi muito legal sómomento todos se afastaram para me verem dançar. Foi muito legal só  
faltou a cadeira e o balde com água! Depois que a música acabou ouvifaltou a cadeira e o balde com água! Depois que a música acabou ouvi   
vários  aplausos  e  assobios,  pessoas  sorrindo  para  mim  e  eu  nem  asvários  aplausos  e  assobios,  pessoas  sorrindo  para  mim  e  eu  nem  as  
conhecia.  Sério,  aquilo foi  demais.  Sabe como eu me senti?  Uma novaconhecia.  Sério,  aquilo foi  demais.  Sabe como eu me senti?  Uma nova  
mulher.mulher.

F       F       
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      66
 Os Vampiros de Os Vampiros de  

SalzburgSalzburg
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oltei  para  a  mesa  apenas  porque  estava  com  muita  sede  casooltei  para  a  mesa  apenas  porque  estava  com  muita  sede  caso  
contrário teria ficado dançando por mais algumas músicas. Neit econtrário teria ficado dançando por mais algumas músicas. Neit e   
Zac eram os únicos que não pareciam com muita disposição paraZac eram os únicos que não pareciam com muita disposição para  

se divertir.se divertir.
VV

—Nossa que energia! - Neitan brincou quando sentei.—Nossa que energia! - Neitan brincou quando sentei.
—Vários anos de repressão, só isso. - respondi tomando um longo—Vários anos de repressão, só isso. - respondi tomando um longo  

gole de um  gole de um  drinkdrink com sabor de cereja claramente sem álcool – O que é com sabor de cereja claramente sem álcool – O que é  
isso? - fiz uma careta.isso? - fiz uma careta.

—Eu pedi para você, imaginei que hoje você não vai querer encher—Eu pedi para você, imaginei que hoje você não vai querer encher   
a cara. - respondeu Neit zombeteiro.a cara. - respondeu Neit zombeteiro.

—Ah então quer dizer que você quer escolher aquilo que eu bebo? -—Ah então quer dizer que você quer escolher aquilo que eu bebo? -   
indignei-me.  indignei-me.  

—Vai dizer que não gostou?—Vai dizer que não gostou?
—Olha dá licença – Zac se meteu – vocês dois falam como se fosse—Olha dá licença – Zac se meteu – vocês dois falam como se fosse  

casados, sabiam?casados, sabiam?
—Ele implica com tudo que eu faço como se fosse meu marido,—Ele implica com tudo que eu faço como se fosse meu marido,   

você quer dizer? - atirei de volta.você quer dizer? - atirei de volta.
—Ai tô morta! - minha irmã sentou-se ao meu lado.—Ai tô morta! - minha irmã sentou-se ao meu lado.
—É o cadáver mais lindo que já vi, sabia? - Zac tentou.—É o cadáver mais lindo que já vi, sabia? - Zac tentou.
—Sabia não. - desdenhou ela tomando um gole do seu drink.—Sabia não. - desdenhou ela tomando um gole do seu drink.
—Logo agora que eu ia te convidar para dançar.—Logo agora que eu ia te convidar para dançar.
—Ah não, eu vou ficar bem aqui. - replicou ela.—Ah não, eu vou ficar bem aqui. - replicou ela.
—Tem certeza? - certificou-se ele e eu vi que ali tinha.—Tem certeza? - certificou-se ele e eu vi que ali tinha.
—Absoluta. - respondeu esnobe.—Absoluta. - respondeu esnobe.
—Tá certo, nos vemos depois galera.—Tá certo, nos vemos depois galera.
Ao dizer isso levantou-se, foi até a outra mesa e estendeu a mãoAo dizer isso levantou-se, foi até a outra mesa e estendeu a mão  

para uma loira bonitona que o estava paquerando desde que chegamos.para uma loira bonitona que o estava paquerando desde que chegamos.   
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Os dois foram para a pista de dança e minha irmã deixou o queixo cair.Os dois foram para a pista de dança e minha irmã deixou o queixo cair.
—Mas que cara galinha! Atira para tudo que é lado. - protestou ela.—Mas que cara galinha! Atira para tudo que é lado. - protestou ela.
—Mas ele queria dançar contigo, fica aí se fazendo de difícil, viu?—Mas ele queria dançar contigo, fica aí se fazendo de difícil, viu?   

Bem feito. - falei cheia da razão.Bem feito. - falei cheia da razão.
—Eu me fazendo  de  difícil?  Ah  olha  quem fala!  -  devolveu  ela—Eu me fazendo  de  difícil?  Ah  olha  quem fala!  -  devolveu  ela  

dando  um  olhar  escrachado  para  Neit  que  apenas  deu  um  daquelesdando  um  olhar  escrachado  para  Neit  que  apenas  deu  um  daqueles  
sorrisos de matar.sorrisos de matar.

—É que até agora ninguém me convidou para dançar, mas não tem—É que até agora ninguém me convidou para dançar, mas não tem  
problema pois tenho que ir pegar umproblema pois tenho que ir pegar um drink drink de verdade. de verdade.

Nem esperei por resposta, levantei e fui em direção ao bar.  NãoNem esperei por resposta, levantei e fui em direção ao bar.  Não  
queria beber até cair mas eu tinha que ir acostumando, né? Chegando aoqueria beber até cair mas eu tinha que ir acostumando, né? Chegando ao   
bar pedi um clássico uísque, quando voltava vi Zac e a loira trocando obar pedi um clássico uísque, quando voltava vi Zac e a loira trocando o   
maior beijão e até fiquei com inveja viu? O Zac é o maior gato. Quandomaior beijão e até fiquei com inveja viu? O Zac é o maior gato. Quando   
voltei  para a mesa encontrei minha irmã com pose de ofendida e Neitvoltei  para a mesa encontrei minha irmã com pose de ofendida e Neit   
estava  de  pé  conversando  com  uma  ruivinha  que  usava  um  vestidoestava  de  pé  conversando  com  uma  ruivinha  que  usava  um  vestido  
parecido com o de Mariana só que era de bolinhas. Deveria ser brasileiraparecido com o de Mariana só que era de bolinhas. Deveria ser brasileira  
pois pelo que eu sabia Neit não falava nem inglês nem italiano.  pois pelo que eu sabia Neit não falava nem inglês nem italiano.  

—Acredita que há dois minutos ele estava dando em cima de mim—Acredita que há dois minutos ele estava dando em cima de mim  
e  agora  está  beijando  aquela  perua?  -  Ágatha  ainda  com seu  orgulhoe agora  está  beijando  aquela  perua?  -  Ágatha  ainda  com seu  orgulho  
ferido, ela era acostumada a deixar os homens aos seus pés.ferido, ela era acostumada a deixar os homens aos seus pés.

—Vou ter que te lembrar que ele queria dançar contigo?—Vou ter que te lembrar que ele queria dançar contigo?
—Eu sei mas ele nem insistiu! Eu tenho que ser conquistada, oras.—Eu sei mas ele nem insistiu! Eu tenho que ser conquistada, oras.
—Faz  um  pouco  mais  de  um  ano  que  ele  vem  tentando  te—Faz  um  pouco  mais  de  um  ano  que  ele  vem  tentando  te  

conquistar maninha. - lembrei-a tomando um gole do uísque e ops esseconquistar maninha. - lembrei-a tomando um gole do uísque e ops esse  
era forte.era forte.

—Esses gatos estão brincando com a nossa cara, viu? Olha ali.—Esses gatos estão brincando com a nossa cara, viu? Olha ali.
Ela  apontou para  Neit  que ria  enquanto a  garota  falava algumaEla  apontou para  Neit  que ria  enquanto a  garota  falava alguma  

coisa no ouvido dele já com a mão em seu braço. Ciúme eu? Até parece!coisa no ouvido dele já com a mão em seu braço. Ciúme eu? Até parece!
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—Só se for com a sua,  irmã. Eu não estou nem aí para o que façam.—Só se for com a sua,  irmã. Eu não estou nem aí para o que façam.   
Ihhh essa música! Não acredito que está tocando, adoro essa. Vem vamosIhhh essa música! Não acredito que está tocando, adoro essa. Vem vamos  
dançar. dançar. 

Peguei na mão dela e íamos saindo da mesa quando Mari e LídiaPeguei na mão dela e íamos saindo da mesa quando Mari e Lídia  
voltavam. Umas voltavam para a mesa e as outras para a pista. Que noite!voltavam. Umas voltavam para a mesa e as outras para a pista. Que noite!  
Minha irmã e eu dançamos juntas e em dois segundos o que incomodavaMinha irmã e eu dançamos juntas e em dois segundos o que incomodava   
Ágatha a respeito do Zac parecia nem existir  mais pois ela se divertiaÁgatha a respeito do Zac parecia nem existir  mais pois ela se divertia   
muito. Foi então que dois caras se aproximaram, o mais baixo disse-memuito. Foi então que dois caras se aproximaram, o mais baixo disse-me  
algo em italiano e eu já respondi em inglês um clássico algo em italiano e eu já respondi em inglês um clássico I dont speak yourI dont speak your   
language – Eu não falo seu idioma.language – Eu não falo seu idioma.

—De onde você é? - perguntou em inglês.—De onde você é? - perguntou em inglês.
—Brasil. - respondi querendo que ele saísse fora pois eu estava era—Brasil. - respondi querendo que ele saísse fora pois eu estava era   

a fim de dançar.a fim de dançar.
—Por isso que você é tão linda, as mulheres brasileiras são as mais—Por isso que você é tão linda, as mulheres brasileiras são as mais   

bonitas  do  mundo.  -  tentou ele  com a  cantada gringa  mais  barata  dabonitas  do  mundo.  -  tentou ele  com a  cantada gringa  mais  barata  da  
história.história.

—Valeu. —Valeu. 
Respondi  dando  uma  olhada  rápida  em  minha  irmã.  Ela  riaRespondi  dando  uma  olhada  rápida  em  minha  irmã.  Ela  ria  

tentando se comunicar com o moreno alto de cabelos pretos e lisos, o caratentando se comunicar com o moreno alto de cabelos pretos e lisos, o cara   
era lindo, parecia o Kevin dos Back Street Boys. Enquanto o que falavaera lindo, parecia o Kevin dos Back Street Boys. Enquanto o que falava  
comigo devia ter minha altura, os cabelos eram bem curtos como se elecomigo devia ter minha altura, os cabelos eram bem curtos como se ele   
tivesse  acabado  de  sair  do  exército  e  era  bem fortinho,  tinha  jeito  detivesse  acabado  de  sair  do  exército  e  era  bem fortinho,  tinha  jeito  de   
soldado mesmo mas era tão normalzinho e sem graça e eu não iria gastarsoldado mesmo mas era tão normalzinho e sem graça e eu não iria gastar  
meu lindo batom vermelho com ele.meu lindo batom vermelho com ele.

—Qual  seu  nome?  -  ele  ainda  insistia  e  vi  mais  na  frente  Léo—Qual  seu  nome?  -  ele  ainda  insistia  e  vi  mais  na  frente  Léo   
dançando com uma garota, os guris estavam bem assanhadinhos né?dançando com uma garota, os guris estavam bem assanhadinhos né?

—Meu nome é não vai rolar, procura outra. - dei o fora.—Meu nome é não vai rolar, procura outra. - dei o fora.
—Está me dispensando assim sem nem me conhecer?—Está me dispensando assim sem nem me conhecer?
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—Estou. - fui categórica e metida, um nojo só!—Estou. - fui categórica e metida, um nojo só!
—Diz seu nome pelo menos, vai. - pediu o baixinho e eu ri.—Diz seu nome pelo menos, vai. - pediu o baixinho e eu ri.
—Por que quer saber? Está fazendo coleção de nomes?—Por que quer saber? Está fazendo coleção de nomes?
—Ah não seja tão difícil, eu só quero te conhecer. Você dança muito—Ah não seja tão difícil, eu só quero te conhecer. Você dança muito   

bem, é dançarina profissional?bem, é dançarina profissional?
—Mais ou menos. - eu sou bailarina e não dançarina mas por que—Mais ou menos. - eu sou bailarina e não dançarina mas por que   

perder meu tempo explicando isso a um desconhecido?perder meu tempo explicando isso a um desconhecido?

—Bonita mas de poucas palavras, que desafio. - continuou ele e eu—Bonita mas de poucas palavras, que desafio. - continuou ele e eu  
tive que rir.tive que rir.

—Vê se entende – cheguei bem pertinho dele só para provocar –—Vê se entende – cheguei bem pertinho dele só para provocar –   
não vai rolar.não vai rolar.

Então dei as costas e voltei para a mesa sem olhar para trás, Zac jáEntão dei as costas e voltei para a mesa sem olhar para trás, Zac já  
estava ali com um garrafinha de cerveja na mão, sua aventura com a loiraestava ali com um garrafinha de cerveja na mão, sua aventura com a loira   
acabou bem rápido.acabou bem rápido.

—Quantos foras, hein? - Zac falou assim que sentei.—Quantos foras, hein? - Zac falou assim que sentei.
—Hum?—Hum?
—O cara estava bem afim e você só deu fora. Garota difícil. - ele—O cara estava bem afim e você só deu fora. Garota difícil. - ele  

piscou e eu ri.piscou e eu ri.
—Só faço o que eu quero e eu não quero ele, ponto.—Só faço o que eu quero e eu não quero ele, ponto.
—Mas a Ágatha quer, olha só. —Mas a Ágatha quer, olha só. 
Mari apontou para minha irmã que dançava bem juntinha do caraMari apontou para minha irmã que dançava bem juntinha do cara  

lindo, ela teve sorte.lindo, ela teve sorte.
—Ah mas aquele ali é lindo, né? Até eu queria. - eu ri tomando  o—Ah mas aquele ali é lindo, né? Até eu queria. - eu ri tomando  o   

último gole do meu uísque.último gole do meu uísque.
—Eu estou na sua fila gata, quer? - Zac me deu um sorriso sedutor—Eu estou na sua fila gata, quer? - Zac me deu um sorriso sedutor   

e eu maneei a cabeça.e eu maneei a cabeça.
—Claro  que não você  é  um galinha,  dá em cima de  todas.  Fala—Claro  que não você  é  um galinha,  dá em cima de  todas.  Fala  
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sério. - retruquei.sério. - retruquei.
—É mas eu me divirto. - devolveu ele rindo.—É mas eu me divirto. - devolveu ele rindo.
—Ele  sempre  foi  assim  Lavígnia,  esse  aí  não  tem  mais  cura.  -—Ele  sempre  foi  assim  Lavígnia,  esse  aí  não  tem  mais  cura.  -   

denunciou Lídia.denunciou Lídia.
—Ai ai  ai  é  por isso que nunca te  vi  com uma namorada séria,—Ai ai  ai  é  por isso que nunca te  vi  com uma namorada séria,   

ninguém quer você. - Mari zombou.ninguém quer você. - Mari zombou.
—Ei qual é? Estou na berlinda agora? E você Mari, não me lembro—Ei qual é? Estou na berlinda agora? E você Mari, não me lembro   

de ter visto você namorando desde que te conheci. - cobrou ele e ela riude ter visto você namorando desde que te conheci. - cobrou ele e ela riu   
mesmo.mesmo.

—É  por  que  você  só  me  conhece  há  pouco  mais  de  um  ano  e—É  por  que  você  só  me  conhece  há  pouco  mais  de  um  ano  e   
exatamente o ano que minha vida deu um giro de 360 graus. Nada foiexatamente o ano que minha vida deu um giro de 360 graus. Nada foi   
normal ultimamente mas eu já tive muitos namorados e vou ter muitosnormal ultimamente mas eu já tive muitos namorados e vou ter muitos   
outros. - disse ela e era verdade.outros. - disse ela e era verdade.

—Vou esperar para ver então. —Vou esperar para ver então. 
Disse  ele  e  se  naquele  momento  alguém  nos  dissesse  quem  noDisse  ele  e  se  naquele  momento  alguém  nos  dissesse  quem  no  

futuro seria o grande amor de Mariana todos nós iríamos ou rolar de rirfuturo seria o grande amor de Mariana todos nós iríamos ou rolar de rir   
ou  ter  um ataque  mas  isso  eu  conto  depois.  Por  enquanto  o  que  meou ter  um ataque  mas  isso  eu  conto  depois.  Por  enquanto  o  que  me  
chamava  a  atenção  era  a  conversa  de  Neit  com  aquele  garota,  eleschamava  a  atenção  era  a  conversa  de  Neit  com  aquele  garota,  eles  
estavam bem amiguinhos pelo jeito. estavam bem amiguinhos pelo jeito. 

—Tá, já descansei demais – Mari levantou-se num salto – Vão me—Tá, já descansei demais – Mari levantou-se num salto – Vão me  
deixar ir sozinha?deixar ir sozinha?

—Claro que não. —Claro que não. 
Fui junto e Lid também, voltamos para a pista e vimos Léo em umFui junto e Lid também, voltamos para a pista e vimos Léo em um  

cantinho aos beijos com aquela garota, assim como minha irmã beijava ocantinho aos beijos com aquela garota, assim como minha irmã beijava o  
cara gato mas na pista de dança mesmo. Nos acabamos de tanto dançar ecara gato mas na pista de dança mesmo. Nos acabamos de tanto dançar e  
lá pelas três da manhã já era hora de ir para casa. Neit havia acabado alá pelas três da manhã já era hora de ir para casa. Neit havia acabado a  
conversa  com a  ruiva  há  tempos  e  nem mesmo quis  dançar  nem umconversa  com a  ruiva  há  tempos  e  nem mesmo quis  dançar  nem um  
pouquinho,  aliás  ele  e  Zac  pareciam estar  de  vigia  sobre  nós  naquelapouquinho,  aliás  ele  e  Zac  pareciam estar  de  vigia  sobre  nós  naquela  
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noite. noite. 
—Para mim já deu, estou exausta. - disse minha irmã voltando para—Para mim já deu, estou exausta. - disse minha irmã voltando para  

a mesa.a mesa.
—É para mim também. - falei levantando para colocar meu casaco.—É para mim também. - falei levantando para colocar meu casaco.
—Já gastaram todas as energias, né? - Neitan levantou-se.—Já gastaram todas as energias, né? - Neitan levantou-se.
—Não capaz! Só quero guardar um pouco para a próxima. - disse—Não capaz! Só quero guardar um pouco para a próxima. - disse  

eu com um risinho.eu com um risinho.
—Então vamos embora.—Então vamos embora.
Disse Lídia e o local já estava esvaziando mesmo então era melhorDisse Lídia e o local já estava esvaziando mesmo então era melhor  

ir para casa e também porque a noite já tinha dado o que tinha para dar.ir para casa e também porque a noite já tinha dado o que tinha para dar.   
Minha irmã bebeu um pouquinho demais mas no resto estava tudo numaMinha irmã bebeu um pouquinho demais mas no resto estava tudo numa  
boa. Eu dirigi na volta e conversamos o tempo todo sobre como tinha sidoboa. Eu dirigi na volta e conversamos o tempo todo sobre como tinha sido  
muito legal e como todos tinham divertido-se muito. Quando chegamosmuito legal e como todos tinham divertido-se muito. Quando chegamos  
em casa ninguém queria saber de outra coisa que não fosse a cama. Euem casa ninguém queria saber de outra coisa que não fosse a cama. Eu  
nem a maquiagem tirei, fui direto para os braços de Morfeu.nem a maquiagem tirei, fui direto para os braços de Morfeu.

A luz fraca de uma manhã nublada entrava pelas cortinas e deuA luz fraca de uma manhã nublada entrava pelas cortinas e deu  
direto no meu rosto. Espreguicei-me na cama enquanto perguntava-medireto no meu rosto. Espreguicei-me na cama enquanto perguntava-me  
que horas seriam e muito feliz por aquela dor de cabeça não ter voltado.que horas seriam e muito feliz por aquela dor de cabeça não ter voltado.   
Daquele  momento  em diante  era  regra,  beber  só  um  pouco  para  nãoDaquele  momento  em diante  era  regra,  beber  só  um  pouco  para  não  
estragar  tudo  depois.  Levantei  devagar   e  vi  que  as  gurias  dormiamestragar  tudo  depois.  Levantei  devagar   e  vi  que  as  gurias  dormiam  
profundamente. Saí sem fazer barulho e fui para o banheiro, lavei o rostoprofundamente. Saí sem fazer barulho e fui para o banheiro, lavei o rosto   
e pus uma maquiagem leve, sombra cinza-prateada, delineador e máscarae pus uma maquiagem leve, sombra cinza-prateada, delineador e máscara  
de cílios. Minha pele estava ótimo então só pus um pouquinho de blush,de cílios. Minha pele estava ótimo então só pus um pouquinho de blush,  
voltei  para  o  quarto  e  coloquei  um  conjunto  de  calça  e  casaquinhovoltei  para  o  quarto  e  coloquei  um  conjunto  de  calça  e  casaquinho  
moletom roxos com detalhes dourados, fiz um coque improvisado nosmoletom roxos com detalhes dourados, fiz um coque improvisado nos   
cabelos e desci. cabelos e desci. 

—Ficou  muito  gata  mesmo.  -  ouvi  Zac  dizer  enquanto  me—Ficou  muito  gata  mesmo.  -  ouvi  Zac  dizer  enquanto  me  
aproximava da cozinha.aproximava da cozinha.
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—Ela sempre foi. - a voz de Neit.—Ela sempre foi. - a voz de Neit.
—E aquela ruiva de ontem, quem era? - Léo indagou.—E aquela ruiva de ontem, quem era? - Léo indagou.
—Bom  dia.  -  murmurei  sonolenta  e  tinha  certeza  de  estar—Bom  dia.  -  murmurei  sonolenta  e  tinha  certeza  de  estar  

atrapalhando a conversa deles.atrapalhando a conversa deles.
—É  quase  boa  tarde.  -  Léo  me  avisou  enquanto  os  outros—É  quase  boa  tarde.  -  Léo  me  avisou  enquanto  os  outros  

simplesmente responderam com outro bom dia.simplesmente responderam com outro bom dia.
—Sério?  A  culpa  é  do  fuso  horário.  -  falei  e  eles  deram  uma—Sério?  A  culpa  é  do  fuso  horário.  -  falei  e  eles  deram  uma  

risadinha.risadinha.
—Recebemos  uma  missão  hoje  de  manhã.  -  Zac  falou,  todos—Recebemos  uma  missão  hoje  de  manhã.  -  Zac  falou,  todos  

estavam sentados à mesa e eu fui pegar um café.estavam sentados à mesa e eu fui pegar um café.
—Mas já? Por favor diga que são vampiros dessa vez. - pedi.—Mas já? Por favor diga que são vampiros dessa vez. - pedi.
—E por que vampiros? - Neit pareceu não gostar.—E por que vampiros? - Neit pareceu não gostar.
—Porque estou louca para matar alguns.—Porque estou louca para matar alguns.
—Bom motivo. - admitiu Léo.—Bom motivo. - admitiu Léo.
—Então seu desejo foi atendido caçadora, são vampiros. - informou—Então seu desejo foi atendido caçadora, são vampiros. - informou  

Zac com aquele sorriso travesso e sedutor de sempre.Zac com aquele sorriso travesso e sedutor de sempre.
—Onde? - perguntei encostada na bancada da pia de frente para—Onde? - perguntei encostada na bancada da pia de frente para  

eles.eles.
—Salzburg na Áustria. - respondeu Neit. —Salzburg na Áustria. - respondeu Neit. 
—É perto daqui, né? - quis saber.—É perto daqui, né? - quis saber.
—Estamos bem perto da fronteira, isso que é legal na Europa, você—Estamos bem perto da fronteira, isso que é legal na Europa, você  

passa de um país para outro em poucas horas. -Léo.passa de um país para outro em poucas horas. -Léo.
—Mas  não  podemos  fazer  nada  enquanto  nossas  armas  não—Mas  não  podemos  fazer  nada  enquanto  nossas  armas  não  

chegarem. chegarem. 
Neit  disse aborrecido e eu explico,  em nossa viagem de volta asNeit  disse aborrecido e eu explico,  em nossa viagem de volta as   

armas  enviadas  a  nós  pelo  Vaticano  tiveram  que  ser  remetidas  porarmas  enviadas  a  nós  pelo  Vaticano  tiveram  que  ser  remetidas  por  
entrega.  Nem mesmo  com a  permissão  deles  poderíamos  entrar  numentrega.  Nem mesmo  com a  permissão  deles  poderíamos  entrar  num  
avião com um fuzil na mala, entende? Agora quando elas chegassem nósavião com um fuzil na mala, entende? Agora quando elas chegassem nós  
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poderíamos ir de um canto a outro da Europa com elas e qualquer outropoderíamos ir de um canto a outro da Europa com elas e qualquer outro  
lugar onde não tivéssemos que ir  de avião.  Tínhamos porte  de armaslugar onde não tivéssemos que ir  de avião.  Tínhamos porte  de armas   
internacional  e  visto  para  entrar  em qualquer  país  e  isso  era  o  poderinternacional  e  visto  para  entrar  em qualquer  país  e  isso  era  o  poder  
daquela  divisão  secreta  em  Roma.  Além  de  quanto  dinheirodaquela  divisão  secreta  em  Roma.  Além  de  quanto  dinheiro  
precisássemos.     precisássemos.     

—Detesto ficar sem minha arma. - comentou Zac.—Detesto ficar sem minha arma. - comentou Zac.
—Idem. - Neit.—Idem. - Neit.
—Qual a situação em Salzburg? - mudei de assunto.—Qual a situação em Salzburg? - mudei de assunto.
—Algo bem peculiar – Léo dizia – segundo relatos dos moradores—Algo bem peculiar – Léo dizia – segundo relatos dos moradores   

ao padre da paróquia local, os vampiros se apossaram de uma velha casaao padre da paróquia local, os vampiros se apossaram de uma velha casa   
abandonada  num  bairro  da  área  norte  da  cidade.  É  um  bairro  bemabandonada  num  bairro  da  área  norte  da  cidade.  É  um  bairro  bem  
isolado, as pessoas estão vendendo suas casas pelo medo de continuar lá.isolado, as pessoas estão vendendo suas casas pelo medo de continuar lá.

—Os relatos são de ataques sem nenhuma morte por enquanto mas—Os relatos são de ataques sem nenhuma morte por enquanto mas  
é claro que assustaria qualquer um acordar com um mal-estar terrível,é claro que assustaria qualquer um acordar com um mal-estar terrível,   
fraqueza e dois furos no pescoço e não lembrar de nada. - foi Zac quefraqueza e dois furos no pescoço e não lembrar de nada. - foi Zac que   
falou.falou.

—Também  há  relatos  de  animais  mortos,  desaparecidos  ou—Também  há  relatos  de  animais  mortos,  desaparecidos  ou  
encontrados em um estado profundo de fraqueza.  Indica também queencontrados em um estado profundo de fraqueza.  Indica também que  
tem algo a ver com vampiros. - Neit.tem algo a ver com vampiros. - Neit.

—Nossa,  bem ao  estilo  do  Drácula.  Os  vampiros  são  bem mais—Nossa,  bem ao  estilo  do  Drácula.  Os  vampiros  são  bem mais   
agressivos na América. - contei.agressivos na América. - contei.

—E você sabe muito bem né? - é claro que aquela coisa mais linda—E você sabe muito bem né? - é claro que aquela coisa mais linda   
do Neit tinha que me alfinetar.do Neit tinha que me alfinetar.

—Sei  sim,  Juan Cavagnaro decidiu usar-me de isca para atrair  a—Sei sim,  Juan Cavagnaro decidiu usar-me de isca para atrair  a  
atenção de um certo Caçador que era seu desafeto preferido, pensandoatenção de um certo Caçador que era seu desafeto preferido, pensando  
aquele burro do Juan que eu sabia quem era o Caçador ele e seus amigosaquele burro do Juan que eu sabia quem era o Caçador ele e seus amigos   
quase me mataram a murros, empurrões e outras coisinhas. - contei e elesquase me mataram a murros, empurrões e outras coisinhas. - contei e eles   
fizeram aquela cara de: Hein?fizeram aquela cara de: Hein?
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—Então essa é a verdadeira explicação para o braço machucado? -—Então essa é a verdadeira explicação para o braço machucado? -   
Léo pareceu bem surpreso e Neit ficou sem reação.Léo pareceu bem surpreso e Neit ficou sem reação.

—Sim, eu tive que inventar que sofri um acidente de moto já que—Sim, eu tive que inventar que sofri um acidente de moto já que  
não poderia contar a ninguém que uns vampiros tentaram matar-me.não poderia contar a ninguém que uns vampiros tentaram matar-me.

—Mas  por  que  você  disse  que  esse  tal  de  Juan  queria  atrair  o—Mas  por  que  você  disse  que  esse  tal  de  Juan  queria  atrair  o  
Caçador, no caso o Neitan, né?  - Zac quis saber.Caçador, no caso o Neitan, né?  - Zac quis saber.

—Ele  me  disse  isso,  acho  que  para  tentar  vingar-se  da  suposta—Ele  me  disse  isso,  acho  que  para  tentar  vingar-se  da  suposta  
perseguição aos semi-imortais que ele tinha criado. O grande problemaperseguição aos semi-imortais que ele tinha criado. O grande problema  
de tudo isso era que eu não tinha o telefone do Caçador que Juan juravade tudo isso era que eu não tinha o telefone do Caçador que Juan jurava  
ser meu amiguinho de infância e isso o deixou muito irritado pois achouser meu amiguinho de infância e isso o deixou muito irritado pois achou  
que eu estava mentindo.que eu estava mentindo.

—E como conseguiu escapar deles? - Léo.—E como conseguiu escapar deles? - Léo.
—Quando Juan me obrigou a  ligar  para o Caçador eu liguei  na—Quando Juan me obrigou a  ligar  para o Caçador eu liguei  na  

verdade  para  a  única  criatura  que  eu  acreditava  que  poderia  ajudar,verdade  para  a  única  criatura  que  eu  acreditava  que  poderia  ajudar,  
Damian  Moreton.  Não  acredito  que  devo  minha  vida  àquele  malditoDamian  Moreton.  Não  acredito  que  devo  minha  vida  àquele  maldito  
imbecil. - sussurrei a última parte.imbecil. - sussurrei a última parte.

—E o que aconteceu depois? - ainda Léo.—E o que aconteceu depois? - ainda Léo.
—Bem...  ele apareceu lá com alguns do seu clã e eles lutaram, o—Bem...  ele apareceu lá com alguns do seu clã e eles lutaram, o   

armazém começou a pegar fogo e os pedaços da estrutura caírem. Dei umarmazém começou a pegar fogo e os pedaços da estrutura caírem. Dei um  
jeito  de  sair  de  lá,  não lembro  de  muita  coisa  depois  disso,  acho quejeito  de  sair  de  lá,  não lembro  de  muita  coisa  depois  disso,  acho que  
desmaiei. desmaiei. 

Quando terminei  meu relato  eles estavam apavorados,  mas NeitQuando terminei  meu relato  eles estavam apavorados,  mas Neit  
tinha a pior das expressões, acho que ele estava culpando-se. Lembro quetinha a pior das expressões, acho que ele estava culpando-se. Lembro que  
na  ocasião  ele  havia  dito  que eu sempre  me machucava quando meuna ocasião  ele  havia  dito  que eu sempre  me machucava quando meu  
namoradonamorado estava por perto, mas daquela vez a culpa do ataque mesmo que estava por perto, mas daquela vez a culpa do ataque mesmo que  
de forma indireta tinha sido dele. Juan queria colocar as mãos em Neitande forma indireta tinha sido dele. Juan queria colocar as mãos em Neitan   
e Damian matou Juan... bem, pelo menos foi o que ele me disse depois.e Damian matou Juan... bem, pelo menos foi o que ele me disse depois.

—E o Juan? - Neit indagou.—E o Juan? - Neit indagou.
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—Está morto, claro. - dei de ombros.—Está morto, claro. - dei de ombros.
—Você disse que o sobrenome dele era Cavagnaro? - Zac.—Você disse que o sobrenome dele era Cavagnaro? - Zac.
—Humrum.—Humrum.
—Então  um membro de  um dos  clãs  do  trato  quase  matou um—Então  um membro de  um dos  clãs  do  trato  quase  matou um  

membro  do  Conselho.  Acho  que  todo  mundo  aqui  sabe  o  que  issomembro  do  Conselho.  Acho  que  todo  mundo  aqui  sabe  o  que  isso  
significa, não é? - ainda Zac.significa, não é? - ainda Zac.

—Claro, o trato está desfeito e eu vou voltar para Bom Jesus e vou—Claro, o trato está desfeito e eu vou voltar para Bom Jesus e vou  
matar todos eles. - disse eu numa promessa.matar todos eles. - disse eu numa promessa.

—Está mais que na hora desse trato acabar, com todo respeito aos—Está mais que na hora desse trato acabar, com todo respeito aos  
seus  antepassados  Lavígnia,  mas  confiar  nessas  criaturas  foi  umaseus  antepassados  Lavígnia,  mas  confiar  nessas  criaturas  foi  uma  
imprudência enorme. - Léo deu sua opinião e eu concordei.imprudência enorme. - Léo deu sua opinião e eu concordei.

—É  claro  que  foi.  Ariadne  foi  usada,  enganada  para  criar  essa—É  claro  que  foi.  Ariadne  foi  usada,  enganada  para  criar  essa  
trégua  que  custou  muitas  vidas  só  não  entendo  como  ela  conseguiutrégua  que  custou  muitas  vidas  só  não  entendo  como  ela  conseguiu  
convencer os outros a essa loucura.convencer os outros a essa loucura.

—Ela era poderosa, uma das mais fortes da sua família. - informou-—Ela era poderosa, uma das mais fortes da sua família. - informou-
me Léo.me Léo.

—Está querendo dizer que talvez ela tenha os obrigado de alguma—Está querendo dizer que talvez ela tenha os obrigado de alguma  
maneira a aceitar?maneira a aceitar?

—Estou apenas conjecturando. - respondeu.—Estou apenas conjecturando. - respondeu.
—Faz sentido.—Faz sentido.
—Bom dia. - surgiu minha irmã na porta.—Bom dia. - surgiu minha irmã na porta.
—Bom dia. - respondemos em uníssono.—Bom dia. - respondemos em uníssono.
—Sobre o que falavam? - ela quis saber pegando  um café.—Sobre o que falavam? - ela quis saber pegando  um café.
—Que  já  temos  o  que  fazer  nos  próximos  dias,  há  vampiros—Que  já  temos  o  que  fazer  nos  próximos  dias,  há  vampiros  

assustando moradores em Salzburg. - Zac mudou totalmente o assunto.assustando moradores em Salzburg. - Zac mudou totalmente o assunto.
—Olha  só  vamos  para  a  terra  do  Hitler.  -  minha  irmã  falou—Olha  só  vamos  para  a  terra  do  Hitler.  -  minha  irmã  falou  

sentando-se ao lado de Neit.sentando-se ao lado de Neit.
—Você quer dizer a grande mancha negra da Áustria,  né? -  Léo—Você quer dizer a grande mancha negra da Áustria,  né? -  Léo  
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corrigiu.corrigiu.
—Muitas pessoas ainda pensam que aquele monstro era alemão. -—Muitas pessoas ainda pensam que aquele monstro era alemão. -  

justificou-se – Mas então como está a situação por lá?justificou-se – Mas então como está a situação por lá?
—Vampiros  noturnos  tentando  agir  com  a  discrição  do  conde—Vampiros  noturnos  tentando  agir  com  a  discrição  do  conde  

Drácula, ataques físicos e mentais. Mordem as vítimas e depois apagamDrácula, ataques físicos e mentais. Mordem as vítimas e depois apagam  
suas memórias. - Zac respondeu.suas memórias. - Zac respondeu.

—Sinistro. Podem estar fazendo isso há vários anos. - disse ela.—Sinistro. Podem estar fazendo isso há vários anos. - disse ela.
—E a região onde os animais são atacados é longe desse bairro? -—E a região onde os animais são atacados é longe desse bairro? -  

perguntei ao Léo.perguntei ao Léo.
—É em outra região mas não muito longe.  -  respondeu ele e eu—É em outra região mas não muito longe.  -  respondeu ele e eu  

fiquei mais interessada nesse caso.fiquei mais interessada nesse caso.
—Como vamos agir? - eu quis saber?—Como vamos agir? - eu quis saber?
—Vamos  entrar  na  casa  durante  o  dia  e  matar  todos  os  que—Vamos  entrar  na  casa  durante  o  dia  e  matar  todos  os  que  

encontrarmos. - Zac respondeu.encontrarmos. - Zac respondeu.
—Acho  melhor  darmos  uma  investigada  geral  pela  cidade,  eles—Acho  melhor  darmos  uma  investigada  geral  pela  cidade,  eles  

podem muito bem usar vários refúgios diferentes. - sugeriu minha irmã.podem muito bem usar vários refúgios diferentes. - sugeriu minha irmã.
—Vamos  investigar  os  casos  estranhos  e  suspeitos.  -  Disse  Léo—Vamos  investigar  os  casos  estranhos  e  suspeitos.  -  Disse  Léo  

voltando da sala com seu notebook – Se conseguirmos descobrir locais devoltando da sala com seu notebook – Se conseguirmos descobrir locais de   
ataques  e  acontecimentos  fora  do  comum vamos conseguir  mapear  osataques  e  acontecimentos  fora  do  comum vamos conseguir  mapear  os  
possíveis locais onde eles ficam.possíveis locais onde eles ficam.

Então lá começou a pesquisar o gênio dos VTA nos sites austríacosEntão lá começou a pesquisar o gênio dos VTA nos sites austríacos   
de notícias  e  policiais.  A qualidade de poliglota  de Léo era  altamentede notícias  e  policiais.  A qualidade de poliglota  de Léo era  altamente   
invejável e eu gostaria muito de imitá-lo, era melhor escolher um idiomainvejável e eu gostaria muito de imitá-lo, era melhor escolher um idioma  
e começar a estudar. Bateram na porta e eu fui atender, era um caminhãoe começar a estudar. Bateram na porta e eu fui atender, era um caminhão  
de  entregas  especiais,  leia-se:  alguém pagou  muito  dinheiro  para  quede  entregas  especiais,  leia-se:  alguém pagou  muito  dinheiro  para  que  
perguntas não fossem feitas. O rapaz apenas me olhou e fez um sinal deperguntas não fossem feitas. O rapaz apenas me olhou e fez um sinal de   
assentimento  para  dois  caras  que chegaram carregando cada um umaassentimento  para  dois  caras  que chegaram carregando cada um uma  
caixa estreita de madeira. Eles deixaram tudo na sala e saíram. caixa estreita de madeira. Eles deixaram tudo na sala e saíram. 
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—Nossas armas chegaram, ótimo. - Neitan surgiu na sala e puxou a—Nossas armas chegaram, ótimo. - Neitan surgiu na sala e puxou a   
tampa de uma delas de um jeito que qualquer homem normal precisariatampa de uma delas de um jeito que qualquer homem normal precisaria   
de um pé-de-cabra para abrir.de um pé-de-cabra para abrir.

—Que horas são? - Mari surgiu descendo a escada.—Que horas são? - Mari surgiu descendo a escada.
—Quase meio-dia. —Quase meio-dia. 
Respondi  de  olho  nas  armas  e  já  procurando  minha  pistolaRespondi  de  olho  nas  armas  e  já  procurando  minha  pistola   

cromada  357  tão  potente  que  derrubaria  um alce  com um único  tiro,cromada  357  tão  potente  que  derrubaria  um alce  com um único  tiro,   
munida com balas de prata não haveria vampiro, lobisomem ou cão domunida com balas de prata não haveria vampiro, lobisomem ou cão do   
inferno que resistisse.inferno que resistisse.

—Está aqui minha bebê. - falei tascando um beijo nela.—Está aqui minha bebê. - falei tascando um beijo nela.
—Trabalho à vista né? - Mari perguntou passando por nós mas nem—Trabalho à vista né? - Mari perguntou passando por nós mas nem  

esperou a resposta.esperou a resposta.
—Perdoe-me. - disse Neit assim que ficamos sozinhos. —Perdoe-me. - disse Neit assim que ficamos sozinhos. 
—Hum?—Hum?
—Você quase morreu e a culpa foi minha, eu devia ter ficado de—Você quase morreu e a culpa foi minha, eu devia ter ficado de  

olho no Juan o tempo todo. olho no Juan o tempo todo. 
Pediu ele todo sem jeito e eu descobri que eu não era a única por aliPediu ele todo sem jeito e eu descobri que eu não era a única por ali   

que colocava alguém numa montanha russa de sentimentos, ele fazia oque colocava alguém numa montanha russa de sentimentos, ele fazia o  
mesmo em mim. Em alguns momentos eu queria socar a cara dele e emmesmo em mim. Em alguns momentos eu queria socar a cara dele e em  
outros... outros... 

—A culpa não foi sua, só o fato dele ter-me visto na reunião do—A culpa não foi sua, só o fato dele ter-me visto na reunião do   
Conselho e eu ter defendido o Caçador já colocou um alvo na minha testa.Conselho e eu ter defendido o Caçador já colocou um alvo na minha testa.   
Juan era muito mas muito obstinado. - tentei tirar sua culpa.Juan era muito mas muito obstinado. - tentei tirar sua culpa.

—Mas se eu tivesse te avisado...—Mas se eu tivesse te avisado...
—Esquece  –  falei  pegando  minha  outra  arma,  uma  automática—Esquece  –  falei  pegando  minha  outra  arma,  uma  automática  

preta com alto poder de fogo – estou viva e isso é que importa não, é? preta com alto poder de fogo – estou viva e isso é que importa não, é? 
—Eu fiquei o tempo todo te julgando, não me perguntei nem uma—Eu fiquei o tempo todo te julgando, não me perguntei nem uma  

vez o que você estava passando.vez o que você estava passando.
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—Isso nos leva à valiosa lição de que não devemos julgar os outros—Isso nos leva à valiosa lição de que não devemos julgar os outros   
bonitão, mas eu fiz minhas escolhas e paguei por elas ninguém mais tembonitão, mas eu fiz minhas escolhas e paguei por elas ninguém mais tem  
culpa a não ser eu. Então esquece essa história, ok?culpa a não ser eu. Então esquece essa história, ok?

—Você parece lidar tão bem com isso.—Você parece lidar tão bem com isso.
—Agora sim mas logo no começo eu queria matar minha família—Agora sim mas logo no começo eu queria matar minha família   

inteira, o clã Moreton Cavagnaro e eu até eu mesma... hoje só quero matarinteira, o clã Moreton Cavagnaro e eu até eu mesma... hoje só quero matar   
o clã deles. - pisquei para ele que me deu um belo sorriso.o clã deles. - pisquei para ele que me deu um belo sorriso.

—Acho que está muito mais que certa.—Acho que está muito mais que certa.
—Ei vocês dois, o Léo já determinou os locais possíveis. - Mariana—Ei vocês dois, o Léo já determinou os locais possíveis. - Mariana  

nos chamou na porta.nos chamou na porta.
—Os animais e até mesmo duas crianças moram em torno de dois—Os animais e até mesmo duas crianças moram em torno de dois  

quilômetros da casa apontada pelos moradores.quilômetros da casa apontada pelos moradores.
—Crianças? - indaguei surpresa.—Crianças? - indaguei surpresa.
—Sim, atacadas em dias diferentes ou melhor, noites. Amber de 7—Sim, atacadas em dias diferentes ou melhor, noites. Amber de 7  

anos de idade voltava da aula de piano por volta das seis e meia quandoanos de idade voltava da aula de piano por volta das seis e meia quando  
foi  golpeada na cabeça por trás,  ficou a noite inteira desparecida e foifoi  golpeada na cabeça por trás,  ficou a noite inteira desparecida e foi   
encontrada ao lado do cemitério do bairro na manhã seguinte. Ela nãoencontrada ao lado do cemitério do bairro na manhã seguinte. Ela não  
recorda  de  nada,  apenas  apresentava  dois  furinhos  no  pescoço  e  foirecorda  de  nada,  apenas  apresentava  dois  furinhos  no  pescoço  e  foi  
diagnosticada com anemia profunda. Isso aconteceu no inverno do anodiagnosticada com anemia profunda. Isso aconteceu no inverno do ano  
passado – Léo lia a notícia do jornal local e eu começava a montar ospassado – Léo lia a notícia do jornal local e eu começava a montar os   
pedacinhos – Nina de 10 anos despareceu e foi encontrada nas mesmaspedacinhos – Nina de 10 anos despareceu e foi encontrada nas mesmas   
condições  dois  meses  depois  mas  a  garota  falava  de  um fantasma decondições  dois  meses  depois  mas  a  garota  falava  de  um fantasma de   
branco.  Isso  espalhou  a  histeria  nos  bairros  ao  redor  e  várias  lendasbranco.  Isso  espalhou  a  histeria  nos  bairros  ao  redor  e  várias  lendas   
urbanas foram criadas sobre o fato.urbanas foram criadas sobre o fato.

—Parece muito o caso de Lucy Wenstenra criado por Bram Stocker—Parece muito o caso de Lucy Wenstenra criado por Bram Stocker  
no livro Drácula. - falei.no livro Drácula. - falei.

—Muito parecido na verdade. - Léo concordou.—Muito parecido na verdade. - Léo concordou.
—Deve ter algo nesse cemitério aí, quero ficar com esse caso. - já me—Deve ter algo nesse cemitério aí, quero ficar com esse caso. - já me  

                                                                             ~~ 115115 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

prontifiquei.prontifiquei.
—Os outros casos – Léo virou o notebook onde mostrava um mapa—Os outros casos – Léo virou o notebook onde mostrava um mapa  

da área da cidade – também estranhos e sem explicação nem mesmo pelada área da cidade – também estranhos e sem explicação nem mesmo pela   
polícia local vão até um raio de 2 quilômetros partindo da casa apontada.polícia local vão até um raio de 2 quilômetros partindo da casa apontada.   
Há uma grande incidência de casas abandonadas e tubulações antigasHá uma grande incidência de casas abandonadas e tubulações antigas  
onde eu aposto meu Iphone 6 que os vampiros se escondem.onde eu aposto meu Iphone 6 que os vampiros se escondem.

—O que vai nos dar um trabalho enorme para vasculhar. - Zac.—O que vai nos dar um trabalho enorme para vasculhar. - Zac.
—Vamos ficar alguns dias por lá com toda certeza. - eu falei.—Vamos ficar alguns dias por lá com toda certeza. - eu falei.
—Vamos nos organizar para partir amanhã cedo.—Vamos nos organizar para partir amanhã cedo.
Disse  Neit  e  começamos  a  planejar  o  que  faríamos.  Lídia  foi  aDisse  Neit  e  começamos  a  planejar  o  que  faríamos.  Lídia  foi  a   

última a se juntar a nós e então a colocamos a par do que faríamos. Léoúltima a se juntar a nós e então a colocamos a par do que faríamos. Léo  
reservou para nós alguns quartos num hotel o mais próximo possível doreservou para nós alguns quartos num hotel o mais próximo possível do  
bairro onde a casa dos vampiros ficava. Saindo de Udine logo de manhãbairro onde a casa dos vampiros ficava. Saindo de Udine logo de manhã  
cedo era provável chegarmos na Áustria ao anoitecer. Passamos o dia noscedo era provável chegarmos na Áustria ao anoitecer. Passamos o dia nos  
planejando como o que levar, quem iria dirigir enfim. Eu estava ansiosaplanejando como o que levar, quem iria dirigir enfim. Eu estava ansiosa   
pois iria matar um vampiro pela primeira vez e isso teria um sabor muitopois iria matar um vampiro pela primeira vez e isso teria um sabor muito  
especial. Fomos dormir cedo para poder acordar cedo no outro dia e logoespecial. Fomos dormir cedo para poder acordar cedo no outro dia e logo   
às sete da manhã todos estávamos prontos para sair.às sete da manhã todos estávamos prontos para sair.

—Odeio acordar cedo. —Odeio acordar cedo. 
Resmungou Lídia que naquele dia tinha feito no cabelo o penteadoResmungou Lídia que naquele dia tinha feito no cabelo o penteado   

conhecido como maria-chiquinha e tinha ficado muito engraçadinha.conhecido como maria-chiquinha e tinha ficado muito engraçadinha.
—Ainda bem que não é você que vai dirigir Lid, tá com uma cara—Ainda bem que não é você que vai dirigir Lid, tá com uma cara   

de sono. - falou minha irmã atirando sua mochila dentro do carro.de sono. - falou minha irmã atirando sua mochila dentro do carro.
—Vamos lá meninas, não temos o dia todo. -  Léo nos chamou a—Vamos lá meninas, não temos o dia todo. -  Léo nos chamou a  

atenção da janela do passageiro onde Zac era o motorista. Neit iria deatenção da janela do passageiro onde Zac era o motorista. Neit iria de   
moto.moto.

—Ai garoto não enche a paciência logo cedo, estou de mau humor—Ai garoto não enche a paciência logo cedo, estou de mau humor   
então podem ir na frente. - respondeu Lid com um gesto de mão e entrouentão podem ir na frente. - respondeu Lid com um gesto de mão e entrou   
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batendo a porta de trás do carro.batendo a porta de trás do carro.
—Ui alguém está na TPM. - ouvi Léo dizer enquanto trancava a—Ui alguém está na TPM. - ouvi Léo dizer enquanto trancava a  

porta.porta.
—Toma cuidado Léo – falei ao passar perto do carro deles – TPM—Toma cuidado Léo – falei ao passar perto do carro deles – TPM  

significa Temporada Para Matar e você pode entrar na lista. - bati comsignifica Temporada Para Matar e você pode entrar na lista. - bati com  
dois dedos na testa dele de brincadeira.dois dedos na testa dele de brincadeira.

—Sujou, é melhor irmos logo Zac.—Sujou, é melhor irmos logo Zac.
Eles saíram primeiro e Ágatha os seguiu assim que sentei ao ladoEles saíram primeiro e Ágatha os seguiu assim que sentei ao lado  

dela.  dela.  
—Bora para a Áustria. - disse ela dando a partida.—Bora para a Áustria. - disse ela dando a partida.
—Vai ser um longo dia. - suspirou Mari lá atrás.—Vai ser um longo dia. - suspirou Mari lá atrás.
—Só eu estou ansiosa para matar um vampiro? - indaguei.—Só eu estou ansiosa para matar um vampiro? - indaguei.
—Nem! - negou minha irmã – Quero muito estacar alguns, vai ser—Nem! - negou minha irmã – Quero muito estacar alguns, vai ser  

ótimo. Todos os vampiros tem um saldo negativo conosco. ótimo. Todos os vampiros tem um saldo negativo conosco. 
—Tem? - fiquei curiosa.—Tem? - fiquei curiosa.
—Tem sim, alguns deles convenceram nossa família a fazer papel—Tem sim, alguns deles convenceram nossa família a fazer papel   

de  mariquinhas  por  mais  de  cem  anos,  por  isso  eu  odeio  todos.  -de  mariquinhas  por  mais  de  cem  anos,  por  isso  eu  odeio  todos.  -   
respondeu ela e eu senti que tinha mais ali mas não dei bola. respondeu ela e eu senti que tinha mais ali mas não dei bola. 

—Que  silêncio,  liguem  o  rádio  aí  meninas.  -  pediu  Mari  e  eu—Que  silêncio,  liguem  o  rádio  aí  meninas.  -  pediu  Mari  e  eu  
comecei a mexer nas estações tentando achar algo bom.comecei a mexer nas estações tentando achar algo bom.

—Oh Lídia, quem era aquela ruiva com o Neit aquela noite?—Oh Lídia, quem era aquela ruiva com o Neit aquela noite?
Minha irmã quis saber e eu abri a bolsa para pegar meu pen drive jáMinha irmã quis saber e eu abri a bolsa para pegar meu pen drive já  

que nas rádios locais não tocava nenhuma música que agradasse.que nas rádios locais não tocava nenhuma música que agradasse.
—É uma ex-colega dele, o Neit fez dois anos de faculdade em São—É uma ex-colega dele, o Neit fez dois anos de faculdade em São  

Paulo e ela era uma estudante de intercâmbio. - respondeu ela.Paulo e ela era uma estudante de intercâmbio. - respondeu ela.
—Coincidência se encontrarem aqui, não é? - Mari.—Coincidência se encontrarem aqui, não é? - Mari.
—Pensei que fosse uma ex-namorada dele. - ainda Ágatha.—Pensei que fosse uma ex-namorada dele. - ainda Ágatha.
—Quem  sabe,  esses  três  aí  já  tiveram  umas  trinta  namoradas—Quem  sabe,  esses  três  aí  já  tiveram  umas  trinta  namoradas  
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diferentes. - Lid.diferentes. - Lid.
—Capaz! São mulherengos então? - minha irmã.—Capaz! São mulherengos então? - minha irmã.
—Você nem imagina,  eles  não  tem mais  jeito  mesmo.  Mas  sabe—Você nem imagina,  eles  não  tem mais  jeito  mesmo.  Mas  sabe  

como  é  essa  cultura  machista  em  que  vivemos  né?  Os  homens  sãocomo  é  essa  cultura  machista  em  que  vivemos  né?  Os  homens  são   
estimulados desde pequenos a serem “pegadores” enquanto nós temosestimulados desde pequenos a serem “pegadores” enquanto nós temos  
que ser santinhas. - desabafou.que ser santinhas. - desabafou.

—Mas você já namorou né, Lid? - Mari quis saber e eu coloquei —Mas você já namorou né, Lid? - Mari quis saber e eu coloquei It'sIt's   
Only Rock N RollOnly Rock N Roll do Rolling Stones para tocar.  do Rolling Stones para tocar. 

—Só  tive  um  namorado  na  época  da  faculdade  e  ele  terminou—Só  tive  um  namorado  na  época  da  faculdade  e  ele  terminou  
comigo  por  conta  desses  três  bestas.  Ficavam  colocando  o  terror  nocomigo  por  conta  desses  três  bestas.  Ficavam  colocando  o  terror  no  
garoto.garoto.

—Não brinca! Teus irmãos tem ciúmes de você? - Ágatha.—Não brinca! Teus irmãos tem ciúmes de você? - Ágatha.
—Sim, eles têm. Querem que eu seja a santinha o tempo todo.—Sim, eles têm. Querem que eu seja a santinha o tempo todo.
—Você é como eu fui durante anos, Lid. Meu conselho é liberte-se. -—Você é como eu fui durante anos, Lid. Meu conselho é liberte-se. -   

aconselhei-aaconselhei-a
—Verdade, você mudou muito mesmo Lavígnia. Agora vai ter mais—Verdade, você mudou muito mesmo Lavígnia. Agora vai ter mais  

namorados? - Lid.namorados? - Lid.
—Vou  ficar  com  todos  que  eu  quiser,  afinal  de  contas  a  gente—Vou  ficar  com  todos  que  eu  quiser,  afinal  de  contas  a  gente   

também tem que se divertir e não só os garotos. - falei.também tem que se divertir e não só os garotos. - falei.
—Concordo.  -  Mari  animou-se  –  E da próxima vez que sairmos—Concordo.  -  Mari  animou-se  –  E da próxima vez que sairmos  

para nos divertir a Lid vai encontrar um gatinho. Vamos ficar de olho.para nos divertir a Lid vai encontrar um gatinho. Vamos ficar de olho.
—Os guris vão ficar irritados. - avisou Lid com uma risada.—Os guris vão ficar irritados. - avisou Lid com uma risada.
—Eles que se danem, não são seus pais. - disse eu.—Eles que se danem, não são seus pais. - disse eu.
—Verdade  mas  sei  lá...  com  eles  por  perto  os  caras  não  se—Verdade  mas  sei  lá...  com  eles  por  perto  os  caras  não  se  

aproximam de mim.aproximam de mim.
—Também, né? Olha o tamanho do Neit  e  do Zac,  bota homem—Também, né? Olha o tamanho do Neit  e  do Zac,  bota homem  

nisso. -  falou minha irmã cheia de intenções.nisso. -  falou minha irmã cheia de intenções.
—Mas  não  se  preocupe  agora  você  tem  a  nós  para  tirá-los  do—Mas  não  se  preocupe  agora  você  tem  a  nós  para  tirá-los  do  
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caminho quando tiver um pretendente em vista. - garanti a ela.caminho quando tiver um pretendente em vista. - garanti a ela.
—Vou cobrar hein? - riu ela.—Vou cobrar hein? - riu ela.
Fomos  conversando  durante  todo  o  caminho,  resolvemosFomos  conversando  durante  todo  o  caminho,  resolvemos  

atravessar a Eslovênia numa linha reta até Salzburg, mas lá pela uma daatravessar a Eslovênia numa linha reta até Salzburg, mas lá pela uma da   
tarde paramos nesse país para almoçar e descansar um pouco. Tiramos atarde paramos nesse país para almoçar e descansar um pouco. Tiramos a  
sorte  e  Mariana  foi  a  escolhida  para  dirigir  até  o  nosso  destino  final.sorte  e  Mariana  foi  a  escolhida  para  dirigir  até  o  nosso  destino  final.   
Chegamos ao centro de Salzburg lá pelas sete da noite,  cidade linda éChegamos ao centro de Salzburg lá pelas sete da noite,  cidade linda é   
claro.  Europa é Europa e ponto. Até o hotel onde ficaríamos mais unsclaro.  Europa é Europa e ponto. Até o hotel onde ficaríamos mais uns   
vinte minutos. vinte minutos. 

—Ai nem acredito que passei o dia inteiro em um carro! - reclamei—Ai nem acredito que passei o dia inteiro em um carro! - reclamei   
me esticando toda assim que saí.me esticando toda assim que saí.

—Então não fez uma boa viagem? - Léo riu para mim ao passar.—Então não fez uma boa viagem? - Léo riu para mim ao passar.
—Minhas pernas estão travadas, odeio ficar muito tempo parada. -—Minhas pernas estão travadas, odeio ficar muito tempo parada. -   

Lídia também reclamou.Lídia também reclamou.
—Aí galera  é  o  seguinte  –  Léo voltava da recepção do pequeno—Aí galera  é  o  seguinte  –  Léo voltava da recepção do pequeno  

hotel – quarto duplo, quarto duplo, quarto duplo e meu quarto. - ele riuhotel – quarto duplo, quarto duplo, quarto duplo e meu quarto. - ele riu  
depois de atirar uma chave para mim, outra para Lídia e outra para Zac.depois de atirar uma chave para mim, outra para Lídia e outra para Zac.

—Por  que  só  você  pode  ter  um quarto  individual?  -  quis  saber—Por que  só  você  pode  ter  um quarto  individual?  -  quis  saber   
Mari.Mari.

—Por  que  é  o  que  tinha  e  eu  fui  eu  quem  fez  as  reservas.  -—Por  que  é  o  que  tinha  e  eu  fui  eu  quem  fez  as  reservas.  -   
vangloriou-se com uma risadinha.vangloriou-se com uma risadinha.

—Por mim tanto faz, vamos agir de uma vez. - disse eu antes de—Por mim tanto faz, vamos agir de uma vez. - disse eu antes de  
entrar no velho hotel.entrar no velho hotel.

Alguns minutos depois eu estava no quarto em que minha irmã eAlguns minutos depois eu estava no quarto em que minha irmã e   
eu ficaríamos colocando todas as armas no lugar. Lídia iria comigo para oeu ficaríamos colocando todas as armas no lugar. Lídia iria comigo para o  
cemitério, Neit,  Zac e Ágatha iriam verificar a casa e Léo e Mari iriamcemitério, Neit,  Zac e Ágatha iriam verificar a casa e Léo e Mari iriam  
averiguar os locais abandonados.averiguar os locais abandonados.

—A chance de encontrarmos algum vampiro lá é bem pequena à—A chance de encontrarmos algum vampiro lá é bem pequena à  
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noite. - disse minha irmã fechando seu casaquinho preto.noite. - disse minha irmã fechando seu casaquinho preto.
—Concordo  mas  fazer  o  reconhecimento  do  local  faz  parte  do—Concordo  mas  fazer  o  reconhecimento  do  local  faz  parte  do  

plano.  Embora  se  o  que  eu  estiver  pensando  for  verdade  Lídia  e  euplano.  Embora  se  o  que  eu  estiver  pensando  for  verdade  Lídia  e  eu  
teremos êxito.teremos êxito.

—Faz sentido mesmo o que você disse, deve ser uma vítima deles—Faz sentido mesmo o que você disse, deve ser uma vítima deles  
que foi amaldiçoada com o vampirismo. que foi amaldiçoada com o vampirismo. 

—Bem – coloquei meu punhal de prata dentro do cano da bota –—Bem – coloquei meu punhal de prata dentro do cano da bota –  
seja lá o que eu vou adorar matar.seja lá o que eu vou adorar matar.

—É assim que se fala irmã, vamos caçar.—É assim que se fala irmã, vamos caçar.
Saímos as duas do quarto e fomos lá para baixo, o hotel tinha sóSaímos as duas do quarto e fomos lá para baixo, o hotel tinha só  

três andares mas era largo. Os outros estavam nos esperando, já havíamostrês andares mas era largo. Os outros estavam nos esperando, já havíamos  
visto nos mapas os locais exatos e tudo certo.  Minha irmã, Zac e Neitvisto nos mapas os locais exatos e tudo certo.  Minha irmã, Zac e Neit   
foram de carro, Mari e Léo de moto e Lid e eu ficamos com o outro carro.foram de carro, Mari e Léo de moto e Lid e eu ficamos com o outro carro.

—Não está com frio.—Não está com frio.
Perguntei  a  Lídia  que  usava  uma  minissaia  rodada  com  umaPerguntei  a  Lídia  que  usava  uma  minissaia  rodada  com  uma  

abertura de uns cinco centímetros em cima de cada coxa que terminavaabertura de uns cinco centímetros em cima de cada coxa que terminava   
em  um  botão  dourado  em  ambos  os  lados.  Era  muito  bonitinha  eem  um  botão  dourado  em  ambos  os  lados.  Era  muito  bonitinha  e  
combinava com as meias pretas que ela usava que iam até depois de cimacombinava com as meias pretas que ela usava que iam até depois de cima  
dos joelhos, parecia uma colegial roqueira.dos joelhos, parecia uma colegial roqueira.

—Não,  acho que  já  acostumei.  Além do mais  eu  prefiro  roupas—Não,  acho que  já  acostumei.  Além do mais  eu  prefiro  roupas  
assim pois consigo me mexer com mais facilidade.assim pois consigo me mexer com mais facilidade.

O fato era que minha coleguinha caçadora era muito bonita mas euO fato era que minha coleguinha caçadora era muito bonita mas eu  
não fazia ideia de que sua aparente timidez vinha da superproteção dosnão fazia ideia de que sua aparente timidez vinha da superproteção dos   
irmãos e até do Zac. Acho que seria bom levá-la ao mundo da rebeldiairmãos e até do Zac. Acho que seria bom levá-la ao mundo da rebeldia   
junto comigo, talvez ela precisasse se libertar também.junto comigo, talvez ela precisasse se libertar também.

—Adorei seu cabelo, ficou uma graça. - elogiei as maria-chiquinhas—Adorei seu cabelo, ficou uma graça. - elogiei as maria-chiquinhas  
que ela usava assim como uma faixazinha de pano preto como tiara.que ela usava assim como uma faixazinha de pano preto como tiara.

—Ah obrigada, já está mais que na hora de definir um estilo, né?—Ah obrigada, já está mais que na hora de definir um estilo, né?
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—Com certeza e esse —Com certeza e esse look look de menininha malvada ficou perfeito, sejade menininha malvada ficou perfeito, seja  
sempre assim e seus irmãos vão pirar. - falei ao parar o carro e ela riu.sempre assim e seus irmãos vão pirar. - falei ao parar o carro e ela riu.

—É hora de crescer. - ela disse parecendo decidida.—É hora de crescer. - ela disse parecendo decidida.
—E aparecer.—E aparecer.
Completei  e  nós duas rimos antes de sair  do carro e ver aqueleCompletei  e  nós duas rimos antes de sair  do carro e ver aquele  

cemitério de tamanho médio, com grades baixas e inúmeras estátuas decemitério de tamanho médio, com grades baixas e inúmeras estátuas de  
anjos feitas em pedras de cor clara. anjos feitas em pedras de cor clara. 

—É  melhor  acharmos  um  lugar  para  que  possamos  vigiar  o—É  melhor  acharmos  um  lugar  para  que  possamos  vigiar  o  
cemitério sem sermos vistas? - falei olhando ao redor.cemitério sem sermos vistas? - falei olhando ao redor.

—Que tal aquelas árvores ali do outro lado? - apontou ela para o—Que tal aquelas árvores ali do outro lado? - apontou ela para o   
outro lado do cemitério.outro lado do cemitério.

—Certo,  vamos passar bem rápido para lá – disse eu pulando a—Certo,  vamos passar bem rápido para lá – disse eu pulando a  
grade, Lid nem precisou tocar nelas, em um único e gracioso salto comgrade, Lid nem precisou tocar nelas, em um único e gracioso salto com   
um giro no ar ela estava do outro lado, aterrissou agachada e nos olhamosum giro no ar ela estava do outro lado, aterrissou agachada e nos olhamos  
– 1, 2, 3.– 1, 2, 3.

Assim que terminei a contagem, nós duas corremos em linha retaAssim que terminei a contagem, nós duas corremos em linha reta  
entre aquelas sepulturas tão rápido que não passamos de um borrão. Ementre aquelas sepulturas tão rápido que não passamos de um borrão. Em  
dois segundos já estávamos no lugar, Lid pulou para um dos galhos edois segundos já estávamos no lugar, Lid pulou para um dos galhos e   
estendeu a mão para mim me puxando de uma vez só para o mesmoestendeu a mão para mim me puxando de uma vez só para o mesmo  
galho, então as duas subimos para um mais alto.  galho, então as duas subimos para um mais alto.  

—Será que já não chegamos tarde? - ela perguntou num sussurro—Será que já não chegamos tarde? - ela perguntou num sussurro   
delicado.delicado.

—Esse tipo de vampiro jamais sairia do túmulo muito cedo, são—Esse tipo de vampiro jamais sairia do túmulo muito cedo, são  
oito e trinta e dois ainda. - respondi.oito e trinta e dois ainda. - respondi.

—Espero  mesmo,  não  gosto  de  vampiros  mas  os  que  atacam—Espero  mesmo,  não  gosto  de  vampiros  mas  os  que  atacam  
crianças muito mais repugnantes.crianças muito mais repugnantes.

—Todos são horríveis.—Todos são horríveis.
Respondi  sentindo  meu  estômago  retorcer  com  uma  lembrança,Respondi  sentindo  meu  estômago  retorcer  com  uma  lembrança,  
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uma dia  Damian  havia  dito  que  tinha  observado-me das  árvores  queuma dia  Damian  havia  dito  que  tinha  observado-me das  árvores  que  
ficam no bosque atrás do condomínio onde eu morava em Porto Alegre.ficam no bosque atrás do condomínio onde eu morava em Porto Alegre.   
Aquele desgraçado, só de pensar nele eu sentia ondas pulsantes de raiva.Aquele desgraçado, só de pensar nele eu sentia ondas pulsantes de raiva.   
Sacudi a cabeça tentando tirá-lo de meus meus pensamentos não era horaSacudi a cabeça tentando tirá-lo de meus meus pensamentos não era hora  
de pensar naquele filho da mãe. Ficamos de olho no cemitério e então àsde pensar naquele filho da mãe. Ficamos de olho no cemitério e então às   
nove e vinte e sete da noite eu vi que estava errada no que havia dito ànove e vinte e sete da noite eu vi que estava errada no que havia dito à   
Lid pois uma figura de branco entrou no cemitério depois de pular porLid pois uma figura de branco entrou no cemitério depois de pular por   
cima da grade.cima da grade.

Era uma mulher com certeza e usava uma mortalha branca, tinhaEra uma mulher com certeza e usava uma mortalha branca, tinha  
longos cabelos escuros e trazia algo aninhado nos seus braços na alturalongos cabelos escuros e trazia algo aninhado nos seus braços na altura  
do peito que ela protegia como algo muito precioso.do peito que ela protegia como algo muito precioso.

—Olha ela. - Lid sussurrou.—Olha ela. - Lid sussurrou.
—Vamos esperar para ver onde ela vai.—Vamos esperar para ver onde ela vai.
—Certo.—Certo.
A  figura  tétrica  caminhou  pelo  corredor  central  do  cemitério  eA  figura  tétrica  caminhou  pelo  corredor  central  do  cemitério  e  

parou em frente a um mausoléu.parou em frente a um mausoléu.
—É agora, vamos.—É agora, vamos.
Dei  o  sinal  e  nós  duas  repetimos  a  feita  de  instantes  atrás  nosDei  o  sinal  e  nós  duas  repetimos  a  feita  de  instantes  atrás  nos   

movendo tão rápido que a expressão de espanto no rosto daquela criaturamovendo tão rápido que a expressão de espanto no rosto daquela criatura   
era claríssima. Eu parei em frente a ela e Lid atrás assim se ela tentasseera claríssima. Eu parei em frente a ela e Lid atrás assim se ela tentasse  
fugir só poderia entrar no mausoléu onde seria fácil pegá-la.  A criaturafugir só poderia entrar no mausoléu onde seria fácil pegá-la.  A criatura  
olhou rapidamente para nós duas e mostrou os dentes para mim fazendoolhou rapidamente para nós duas e mostrou os dentes para mim fazendo  
um barulho ameaçador e só então me dei  conta do que ela trazia nosum barulho ameaçador e só então me dei  conta do que ela trazia nos  
braços e minha fúria disparou.braços e minha fúria disparou.

—É um gato!—É um gato!
Sim. Um gato lindo, grande, gordo e amarelo muito fofo que meSim. Um gato lindo, grande, gordo e amarelo muito fofo que me  

olhava com olhos enormes claramente morrendo de medo.olhava com olhos enormes claramente morrendo de medo.
—Não atira Lid, vai acertar o gato. Ora sua amaldiçoada covarde.—Não atira Lid, vai acertar o gato. Ora sua amaldiçoada covarde.
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—Então o que vamos fazer? —Então o que vamos fazer? 
Lid indagou quando a criatura apoiou as costas contra a porta doLid indagou quando a criatura apoiou as costas contra a porta do  

mausoléu. Acertei um soco na lateral do rosto dela que quase a jogou nomausoléu. Acertei um soco na lateral do rosto dela que quase a jogou no   
chão, com o desequilíbrio o pobre gatinho foi libertado e saiu correndochão, com o desequilíbrio o pobre gatinho foi libertado e saiu correndo   
feito um raio em direção do portão. A vampira levantou-se rápido e sefeito um raio em direção do portão. A vampira levantou-se rápido e se  
jogou contra mim mas seus movimentos não eram tão rápidos quanto osjogou contra mim mas seus movimentos não eram tão rápidos quanto os   
meus. Quando ela lançou-se contra mim, minha arma já estava apontadameus. Quando ela lançou-se contra mim, minha arma já estava apontada  
para sua testa.  A bala de prata  saiu reluzente numa trajetória perfeitapara sua testa.  A bala de prata  saiu reluzente numa trajetória perfeita  
acertando sua cabeça,  o que a fez cair no chão mas nós sabíamos queacertando sua cabeça,  o que a fez cair no chão mas nós sabíamos que   
embora fosse causar uma dor imensa e uma alergia que iria incomodarembora fosse causar uma dor imensa e uma alergia que iria incomodar   
bastante,  ela poderia retirar aquela bala de prata e continuar atacandobastante,  ela poderia retirar aquela bala de prata e continuar atacando   
crianças e animais inocentes. Assim que ela caiu aos pés de Lid a armacrianças e animais inocentes. Assim que ela caiu aos pés de Lid a arma   
dela já apontavadela já apontava
seu coração e com um disparo certeiro, Lídia mandou a sinistra mulherseu coração e com um disparo certeiro, Lídia mandou a sinistra mulher   
vampiro direto para o além.vampiro direto para o além.

—Bom trabalho. - elogiei e ela deu um risinho.—Bom trabalho. - elogiei e ela deu um risinho.
—Nosso trabalho.—Nosso trabalho.
—Vamos ver quem ela era.—Vamos ver quem ela era.
Falei entrando no mausoléu cuja a porta estava apenas encostada, aFalei entrando no mausoléu cuja a porta estava apenas encostada, a   

mulher já havia quebrado a corrente que prendia a porta. Estava muitomulher já havia quebrado a corrente que prendia a porta. Estava muito   
escuro mas em questão de segundos minha visão já tinha se adaptado eescuro mas em questão de segundos minha visão já tinha se adaptado e  
eu via tudo claramente mas em tons de cinza. Só que contrariando o queeu via tudo claramente mas em tons de cinza. Só que contrariando o que   
eu sabia sobre cemitérios não havia lá dentro várias gavetas funeráriaseu sabia sobre cemitérios não havia lá dentro várias gavetas funerárias   
mas sim um único túmulo bem no meio do mausoléu.mas sim um único túmulo bem no meio do mausoléu.

—E eu me perguntando como faríamos para disfarçar a lápide que—E eu me perguntando como faríamos para disfarçar a lápide que  
ela já teria quebrado. - Lid falou entrando arrastando o corpo.ela já teria quebrado. - Lid falou entrando arrastando o corpo.

—As coisas são diferentes por aqui...—As coisas são diferentes por aqui...
Constatei  olhando para as paredes onde havia fotos das pessoasConstatei  olhando para as paredes onde havia fotos das pessoas  
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que ocupavam aquele túmulo acompanhadas das datas de nascimento eque ocupavam aquele túmulo acompanhadas das datas de nascimento e  
morte e algum objeto que certamente havia pertencido a elas. Um par demorte e algum objeto que certamente havia pertencido a elas. Um par de   
brincos dourados no nicho na parede onde estava uma foto amarelada debrincos dourados no nicho na parede onde estava uma foto amarelada de   
uma  mulher  jovem  protegida  por  um  vidro.  Um  cachimbo  no  nichouma  mulher  jovem  protegida  por  um  vidro.  Um  cachimbo  no  nicho   
envidraçado onde estava a foto de um senhor barbudo etc. Tinha noveenvidraçado onde estava a foto de um senhor barbudo etc. Tinha nove  
pessoas  naquele  túmulo  e  lógico  todas  da  mesma  família.  No  últimopessoas  naquele  túmulo  e  lógico  todas  da  mesma  família.  No  último  
nicho disponível  estava a foto da mulher que agora sim estava morta,nicho disponível  estava a foto da mulher que agora sim estava morta,   
tinha nascido em 1982 e  teoricamente morrido em 2012 com apenas trintatinha nascido em 1982 e  teoricamente morrido em 2012 com apenas trinta   
anos de idade e o objeto que a acompanhava era um  relógio dourado.anos de idade e o objeto que a acompanhava era um  relógio dourado.

—Vamos colocá-la de volta. - disse Lid e eu voltei a atenção para—Vamos colocá-la de volta. - disse Lid e eu voltei a atenção para   
ela.ela.

—Claro. —Claro. 
Concordei  enquanto  terminava  de  empurrar  a  tampa  cinza  daConcordei  enquanto  terminava  de  empurrar  a  tampa  cinza  da  

sepultura que já estava quase toda aberta. Teríamos que colocar o corposepultura que já estava quase toda aberta. Teríamos que colocar o corpo  
rapidamente ali pois logo ela começaria a desmanchar em cinzas. Pegueirapidamente ali pois logo ela começaria a desmanchar em cinzas. Peguei   
os  braços  dela  e  Lid  pegou  os  pés  e  então  a  largamos  no  caixão  deos  braços  dela  e  Lid  pegou  os  pés  e  então  a  largamos  no  caixão  de  
madeira cuja tampa ela havia havia quebrado.madeira cuja tampa ela havia havia quebrado.

—Tomara  que  ninguém  mais  ocupe  essa  sepultura,  as  pessoas—Tomara  que  ninguém  mais  ocupe  essa  sepultura,  as  pessoas  
ficariam apavoradas com essa tampa quebrada por dentro. ficariam apavoradas com essa tampa quebrada por dentro. 

Disse Lid enquanto colocávamos a a tampa da sepultura no lugar.Disse Lid enquanto colocávamos a a tampa da sepultura no lugar.
—As pessoas são muito supersticiosas por aqui, iriam entender na—As pessoas são muito supersticiosas por aqui, iriam entender na  

hora que essa pobre moça foi transformada num vampiro maldito.hora que essa pobre moça foi transformada num vampiro maldito.
—Não  há  a  menor  dúvida.  Agora  tenho  que  dar  um  jeito  de—Não  há  a  menor  dúvida.  Agora  tenho  que  dar  um  jeito  de   

consertar a corrente.consertar a corrente.
Falou assim que saímos daquele triste lugar onde a morte tinha seFalou assim que saímos daquele triste lugar onde a morte tinha se  

repetido e condenado aquela alma a algo muito ruim. Lid estava abrindorepetido e condenado aquela alma a algo muito ruim. Lid estava abrindo  
os elos da corrente e tentando fechá-los de forma que a corrente parecesseos elos da corrente e tentando fechá-los de forma que a corrente parecesse  
intocada. Então saí de perto para ver melhor aquele local, o silêncio eraintocada. Então saí de perto para ver melhor aquele local, o silêncio era  

                                                                             ~~ 124124 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

absoluto,  nem mesmo  carros  passavam  na  frente  do  cemitério.  A  luaabsoluto,  nem mesmo  carros  passavam  na  frente  do  cemitério.  A  lua  
estava  minguante  mas  ainda  tinha  muita  luz  que  banhava  os  toposestava  minguante  mas  ainda  tinha  muita  luz  que  banhava  os  topos  
daquelas  sepulturas.  Caminhei  alguns  metros  para  longe e  então  algodaquelas  sepulturas.  Caminhei  alguns  metros  para  longe e  então  algo  
pequeno  que  passava  entre  os  túmulos  na  minha  frente  chamou  apequeno  que  passava  entre  os  túmulos  na  minha  frente  chamou  a  
atenção. Andei rápido para acompanhar pois era suspeito, duas fileiras deatenção. Andei rápido para acompanhar pois era suspeito, duas fileiras de  
túmulos  à  minha  frente  eu  vi  uma garotinha!  O  que  uma menininhatúmulos  à  minha  frente  eu  vi  uma garotinha!  O  que  uma menininha  
estaria fazendo num cemitério e à noite?estaria fazendo num cemitério e à noite?

Não  adiantaria  tentar  falar  com  ela  pois  não  entenderia  meuNão  adiantaria  tentar  falar  com  ela  pois  não  entenderia  meu  
idioma, com certeza era mais uma vítima daquela vampira. Ainda bemidioma, com certeza era mais uma vítima daquela vampira. Ainda bem  
que tínhamos chegado a tempo para salvá-la, caminhei devagar para nãoque tínhamos chegado a tempo para salvá-la, caminhei devagar para não  
assustar a garotinha que devia ter uns oito anos de idade. Estava com osassustar a garotinha que devia ter uns oito anos de idade. Estava com os   
cabelos  lisos  presos  para  trás  com  uma  fita  branca,  o  vestidinho  eracabelos  lisos  presos  para  trás  com  uma  fita  branca,  o  vestidinho  era   
branco todo rendado como se ela estivesse indo à uma festa e seguravabranco todo rendado como se ela estivesse indo à uma festa e segurava  
uma bonequinha de porcelana... espera aí... quem no século XXI tem umauma bonequinha de porcelana... espera aí... quem no século XXI tem uma  
boneca de porcelana com cabelos de verdade? boneca de porcelana com cabelos de verdade? 

Um arrepio gelado começou a subir pela minha coluna e percebiUm arrepio gelado começou a subir pela minha coluna e percebi   
que a expressão daquela criança não era normal. Ela estava triste e séria,que a expressão daquela criança não era normal. Ela estava triste e séria,   
não tinha um pingo de cor em seu rostinho e olheiras profundas sob osnão tinha um pingo de cor em seu rostinho e olheiras profundas sob os   
olhos.  Ela  não parecia estar com medo e  nem fazia menção de moverolhos.  Ela  não parecia estar com medo e  nem fazia menção de mover   
enquanto eu me aproximava, mas eu parei. Parei e puxei do cinto meuenquanto eu me aproximava, mas eu parei. Parei e puxei do cinto meu  
medidor de ondas eletromagnéticas, quando o liguei ele disparou e eumedidor de ondas eletromagnéticas, quando o liguei ele disparou e eu  
engoli em seco. Era um fantasma!engoli em seco. Era um fantasma!

—Minha nossa.  -  sussurrei  sentindo um medo irracional,  eu não—Minha nossa.  -  sussurrei  sentindo um medo irracional,  eu não  
devia ter medo, né? Mas estava.devia ter medo, né? Mas estava.

—Lavígnia. - Lídia surgiu ao meu lado completamente abismada –—Lavígnia. - Lídia surgiu ao meu lado completamente abismada –  
É um espírito.É um espírito.

—Isso é assustador. - confessei desligando o aparelho.—Isso é assustador. - confessei desligando o aparelho.
—É só uma garotinha.—É só uma garotinha.
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—O que será que ela quer? - perguntei baixinho pois a menina ou—O que será que ela quer? - perguntei baixinho pois a menina ou   
melhor o fantasma da menina nos olhava intensamente.melhor o fantasma da menina nos olhava intensamente.

—Ela está presa aqui por alguma razão, tadinha.—Ela está presa aqui por alguma razão, tadinha.
Pobre  alma,  pensei,  morrera  tão  jovem  e  não  havia  conseguidoPobre  alma,  pensei,  morrera  tão  jovem  e  não  havia  conseguido  

encontrar a paz. Fiz o sinal da cruz e Lid me acompanhou. encontrar a paz. Fiz o sinal da cruz e Lid me acompanhou. 
——Requiescat in pace, amemRequiescat in pace, amem..
Recitamos juntas e então o pequeno fantasma deu as costas paraRecitamos juntas e então o pequeno fantasma deu as costas para   

nós, caminhou alguns metros e sumiu feito fumaça soprada pelo vento.nós, caminhou alguns metros e sumiu feito fumaça soprada pelo vento.   
Lídia e eu nos olhamos assustadas.Lídia e eu nos olhamos assustadas.

—É a primeira vez que vejo um fantasma. - revelou Lid já eu não—É a primeira vez que vejo um fantasma. - revelou Lid já eu não  
tinha muita certeza, o que eu tinha visto era o fantasma de Ariadne ou otinha muita certeza, o que eu tinha visto era o fantasma de Ariadne ou o  
feitiço de Samíramis?feitiço de Samíramis?

—Vamos até lá. —Vamos até lá. 
Decidi e as duas fomos verificar o túmulo cuja frente a garotinhaDecidi e as duas fomos verificar o túmulo cuja frente a garotinha  

havia sumido. Era dela. Maria Zimmer nascida em 1881 e morta em 1889,havia sumido. Era dela. Maria Zimmer nascida em 1881 e morta em 1889,   
a pequena foto em preto e branco estava amarelada e não havia floresa pequena foto em preto e branco estava amarelada e não havia flores  
adornando  a  sepultura  guardada  pela  estátua  de  um  anjo  ausente.adornando  a  sepultura  guardada  pela  estátua  de  um  anjo  ausente.  
Ficamos em silêncio durante alguns minutos, a situação era difícil. Ficamos em silêncio durante alguns minutos, a situação era difícil. 

—Vamos atrás dos outros, podem estar precisando de nós.—Vamos atrás dos outros, podem estar precisando de nós.
Decidi e ela assentiu com a cabeça depois de dar mais uma longaDecidi e ela assentiu com a cabeça depois de dar mais uma longa   

olhada no túmulo de Maria.olhada no túmulo de Maria.
—Vamos saber onde estão.—Vamos saber onde estão.
Disse  Lid  no  banco  do  passageiro  enquanto  pegava  o  celular,Disse  Lid  no  banco  do  passageiro  enquanto  pegava  o  celular,   

usávamos  um  aplicativo  de  rádio  que  sintonizava  apenas  númerosusávamos  um  aplicativo  de  rádio  que  sintonizava  apenas  números  
registrados em seu sistema, era assim que nos comunicávamos.registrados em seu sistema, era assim que nos comunicávamos.

—Missão cumprida com êxito. Alguém quer apoio? —Missão cumprida com êxito. Alguém quer apoio? 
—Estamos na casa, está vazia. - a voz de Neit respondeu segundos—Estamos na casa, está vazia. - a voz de Neit respondeu segundos  

depois.depois.

                                                                             ~~ 126126 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

—Acho que encontramos o esconderijo deles, tubulações de esgoto—Acho que encontramos o esconderijo deles, tubulações de esgoto  
abandonadas a cerca de 800 metros a noroeste da casa. - soou a voz deabandonadas a cerca de 800 metros a noroeste da casa. - soou a voz de   
Léo também.Léo também.

—Certo, estamos indo. - respondeu ela.—Certo, estamos indo. - respondeu ela.
Pisei bem fundo no acelerador e o carro voou pela cidade, a missãoPisei bem fundo no acelerador e o carro voou pela cidade, a missão   

tinha sido um sucesso,  a mulher amaldiçoada estava finalmente mortatinha sido um sucesso,  a mulher amaldiçoada estava finalmente morta   
mas a visão daquele  fantasma não me deixava em paz.  Era tão triste.mas a visão daquele  fantasma não me deixava em paz.  Era tão triste.  
Espíritos e fantasmas de seres humanos ficam presos a este plano quandoEspíritos e fantasmas de seres humanos ficam presos a este plano quando  
sofrem uma morte violenta e não conseguem perceber que já partiram.sofrem uma morte violenta e não conseguem perceber que já partiram.   
Outros ficam por um amor ou uma obsessão muito grande, já percebeuOutros ficam por um amor ou uma obsessão muito grande, já percebeu  
algum dia seus cachorros latindo furiosamente para o nada? Então não éalgum dia seus cachorros latindo furiosamente para o nada? Então não é  
simplesmente nada, na maioria das vezes estão vendo as almas fiéis dossimplesmente nada, na maioria das vezes estão vendo as almas fiéis dos   
seus outros cães que já morreram mas não quiseram ir embora. seus outros cães que já morreram mas não quiseram ir embora. 

Mas há manifestações espirituais variadas por exemplo em algumasMas há manifestações espirituais variadas por exemplo em algumas  
regiões  do  Brasil  descendentes  dos  senhores  de  escravos  sãoregiões  do  Brasil  descendentes  dos  senhores  de  escravos  são  
atormentados  pelo  choro  e  lamentos  das  almas  tiradas  no  passado,atormentados  pelo  choro  e  lamentos  das  almas  tiradas  no  passado,  
correntes arrastando e até espíritos violentos. Mas o que será que tinhacorrentes arrastando e até espíritos violentos. Mas o que será que tinha  
acontecido  para  prender  a  garotinha  para  sempre  sozinha  em  umacontecido  para  prender  a  garotinha  para  sempre  sozinha  em  um  
cemitério triste e frio?cemitério triste e frio?

—Vamos ter cuidado, podem estar em qualquer parte. - Lid disse—Vamos ter cuidado, podem estar em qualquer parte. - Lid disse  
quando chegamos.quando chegamos.

—Eles que têm que ter cuidado conosco. —Eles que têm que ter cuidado conosco. 
Lembrei-a  quando  saí.  Estávamos  perto  de  um  terreno  baldioLembrei-a  quando  saí.  Estávamos  perto  de  um  terreno  baldio  

exatamente  nas  coordenadas  que  Léo  tinha  passado.  Andamos  emexatamente  nas  coordenadas  que  Léo  tinha  passado.  Andamos  em  
silêncio  até  chegar  em um declive  coberto  de  mato  e  logo  abaixo umsilêncio  até  chegar  em um declive  coberto  de  mato  e  logo  abaixo um  
grande  tubo  de  concreto  saía  de  uma  parede  de  terra.  Saltamos  lágrande  tubo  de  concreto  saía  de  uma  parede  de  terra.  Saltamos  lá  
embaixo e ficamos uma em cada lado do tudo, Lid assobiou baixinho eembaixo e ficamos uma em cada lado do tudo, Lid assobiou baixinho e  
aguardamos  até  que  um outro  assobio  nos  respondeu.  Entramos  comaguardamos  até  que  um outro  assobio  nos  respondeu.  Entramos  com  
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cuidado e eu ativei a lanterna do meu celular, era mais confortável.cuidado e eu ativei a lanterna do meu celular, era mais confortável.
—Ai que nojo! Esse lugar é horrível.—Ai que nojo! Esse lugar é horrível.
Reclamou  Lid  quando  passamos  por  ratos  mortos  emReclamou  Lid  quando  passamos  por  ratos  mortos  em  

decomposição,  o  cheiro  era  péssimo.  Lugar  perfeito  para  um vampirodecomposição,  o  cheiro  era  péssimo.  Lugar  perfeito  para  um vampiro  
noturno se esconder. Caminhamos por alguns minutos até encontramosnoturno se esconder. Caminhamos por alguns minutos até encontramos  
aqueles dois.aqueles dois.

—E aí? - falei.—E aí? - falei.
—Não há a menor dúvida de que se escondem aqui – Léo informou—Não há a menor dúvida de que se escondem aqui – Léo informou  

quando os encontramos onde uns quatro tubos se  encontravam, haviaquando os encontramos onde uns quatro tubos se  encontravam, havia  
cobertores velhos, sapatos e muito lixo – agora só falta esperarmos elescobertores velhos, sapatos e muito lixo – agora só falta esperarmos eles   
voltarem.voltarem.

—Isso pode levar a noite toda. - Mari.—Isso pode levar a noite toda. - Mari.
—Acho melhor esperarmos pois poderemos chamar a atenção de—Acho melhor esperarmos pois poderemos chamar a atenção de  

alguém durante o dia. - opinei.alguém durante o dia. - opinei.
—Também acho e seria melhor darmos uma olhada nessas outras—Também acho e seria melhor darmos uma olhada nessas outras   

tubulações pois eles podem fugir para qualquer lugar. - Lid.tubulações pois eles podem fugir para qualquer lugar. - Lid.
—Ótima ideia, eu vou por aqui. -apontei o tudo à minha esquerda.—Ótima ideia, eu vou por aqui. -apontei o tudo à minha esquerda.
—Vamos dar uma volta pelo bairro atrás dos vampiros da casa,—Vamos dar uma volta pelo bairro atrás dos vampiros da casa,   

estão precisando de apoio? - a voz de Neit soou em nossos aplicativos.estão precisando de apoio? - a voz de Neit soou em nossos aplicativos.
—Estamos no encalço dos vampiros do esgoto, vamos ficar aqui até—Estamos no encalço dos vampiros do esgoto, vamos ficar aqui até  

eles voltarem. Está tudo tranquilo, faremos contato em duas horas. - Léo.eles voltarem. Está tudo tranquilo, faremos contato em duas horas. - Léo.
—Tá ok, desligando. - Neit despediu-se.—Tá ok, desligando. - Neit despediu-se.
—Acho  melhor  usarmos  nossos  fones  de  comunicação,  um—Acho  melhor  usarmos  nossos  fones  de  comunicação,  um  

chamado na hora errada pode por os vampiros de aviso. - Léo.chamado na hora errada pode por os vampiros de aviso. - Léo.
Então  todos  colocamos o  fone no  celular  e  o  fio  do  mesmo porEntão  todos  colocamos o  fone no  celular  e  o  fio  do  mesmo por  

dentro da roupa assim não nos atrapalhariam. Cada um de nós foi emdentro da roupa assim não nos atrapalhariam. Cada um de nós foi em  
uma direção, alguns pingos de água ainda caíam e faziam eco tornando-uma direção, alguns pingos de água ainda caíam e faziam eco tornando-
se um som típico de um filme de terror. Aquele escuro era como um breuse um som típico de um filme de terror. Aquele escuro era como um breu   
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profundo que foi tomando formas cinza azuladas, achei melhor não usarprofundo que foi tomando formas cinza azuladas, achei melhor não usar  
mais a lanterna e ter o máximo de discrição possível. A arma estava emmais a lanterna e ter o máximo de discrição possível. A arma estava em  
punho e os ouvidos atentos a qualquer som, então de repente o som depunho e os ouvidos atentos a qualquer som, então de repente o som de   
pequenas patinhas correndo rápidas anunciou um rato que passou a todapequenas patinhas correndo rápidas anunciou um rato que passou a toda  
por mim.por mim.

Levei  um susto e tanto!  Como a teoria e a prática são distantes,Levei  um susto e tanto!  Como a teoria e a prática são distantes,   
passei meses treinando como caçar em qualquer ambiente e agora quandopassei meses treinando como caçar em qualquer ambiente e agora quando  
estava na ativa as coisas eram bem diferentes. Aquela porcaria de túnelestava na ativa as coisas eram bem diferentes. Aquela porcaria de túnel   
não tinha fim e então se bifurcava em outros, aquilo era um labirinto! Quenão tinha fim e então se bifurcava em outros, aquilo era um labirinto! Que   
ótimo. Virei a arma rápido para o lado onde alguns metros no túnel aoótimo. Virei a arma rápido para o lado onde alguns metros no túnel ao  
lado Léo me fez um sinal de que era ele. Acenei com a cabeça e continueilado Léo me fez um sinal de que era ele. Acenei com a cabeça e continuei   
e  dali  mais uns metros vi  o que seria uma janela estreita com grades.e dali  mais uns metros vi  o que seria uma janela estreita com grades.   
Cheguei  perto  e  vi  que  era  um  bueiro  que  dava  para  a  rua,  não  eraCheguei  perto  e  vi  que  era  um  bueiro  que  dava  para  a  rua,  não  era  
movimentada mas dava para observar algumas pessoas.movimentada mas dava para observar algumas pessoas.

Provavelmente dali eles escolhiam suas vítimas. Andei mais algunsProvavelmente dali eles escolhiam suas vítimas. Andei mais alguns  
metros e encontrei a saída, era no mesmo terreno baldio só que do outrometros e encontrei a saída, era no mesmo terreno baldio só que do outro  
lado. Voltei e estava refazendo o mesmo caminho e quando cheguei nalado. Voltei e estava refazendo o mesmo caminho e quando cheguei na  
bifurcação de quatro túneis um borrão extremamente rápido cortou pelabifurcação de quatro túneis um borrão extremamente rápido cortou pela  
minha direita e eu fiquei perplexa. Não esperava que chegassem tão cedo,minha direita e eu fiquei perplexa. Não esperava que chegassem tão cedo,  
mas o fato dele passar rápido para um lado significava que ele queria memas o fato dele passar rápido para um lado significava que ele queria me  
atrair.atrair.

—Vi  algo  suspeito,  bifurcação  a  uns  duzentos  metros  de  onde—Vi  algo  suspeito,  bifurcação  a  uns  duzentos  metros  de  onde  
estávamos.estávamos.

—Estou indo. - respondeu Lid.—Estou indo. - respondeu Lid.
Segundos depois ela surgiu uns dez metros à minha frente e eu fizSegundos depois ela surgiu uns dez metros à minha frente e eu fiz  

um sinal  para  a  direita.  Lid  assentiu  e  caminhou pelo  túnel  principalum sinal  para  a  direita.  Lid  assentiu  e  caminhou pelo  túnel  principal   
enquanto eu fui pelo lateral.  A adrenalina estava no máximo, todos osenquanto eu fui pelo lateral.  A adrenalina estava no máximo, todos os  
meus sentido agiam como que me guiando para pegar a presa. O vultomeus sentido agiam como que me guiando para pegar a presa. O vulto  
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correu outra vez e eu me apressei para bloquear sua saída pois na direçãocorreu outra vez e eu me apressei para bloquear sua saída pois na direção  
que foi daria de cara com Lid. E deu mesmo! Lid estava graciosamenteque foi daria de cara com Lid. E deu mesmo! Lid estava graciosamente   
parada com as pernas afastadas e empunhando a arma com as duas mãoparada com as pernas afastadas e empunhando a arma com as duas mão  
para a segunda mulher vampiro da noite. Ela virou para tentar fugir epara a segunda mulher vampiro da noite. Ela virou para tentar fugir e  
deu de cara comigo, dei um risinho debochando.deu de cara comigo, dei um risinho debochando.

—Você  não  vai  a  lugar  nenhum  monstrinha.  -  disse  antes  de—Você  não  vai  a  lugar  nenhum  monstrinha.  -  disse  antes  de   
disparar na perna dela, eu não queria matá-la por enquanto. - Léo vemdisparar na perna dela, eu não queria matá-la por enquanto. - Léo vem  
pra cá. - pedi.pra cá. - pedi.

—Vamos descobrir algumas coisas. —Vamos descobrir algumas coisas. 
Lid aproximou-se, a garota devia ter uns 25 anos e usava jeans eLid aproximou-se, a garota devia ter uns 25 anos e usava jeans e  

uma jaqueta branca todo suja assim como os compridos cabelos estavam.uma jaqueta branca todo suja assim como os compridos cabelos estavam.  
Ela caiu no chão e nos ameaçava com seus sons felinos e mostrava asEla caiu no chão e nos ameaçava com seus sons felinos e mostrava as   
presas, os olhos estavam bem vermelhos, era uma semi-imortal criada apresas, os olhos estavam bem vermelhos, era uma semi-imortal criada a  
pouco tempo.pouco tempo.

—Nossa, que coisa feia. - Léo surgiu junto com Mari.—Nossa, que coisa feia. - Léo surgiu junto com Mari.
—Vamos fazer um favor em matá-la. - falei convicta – pergunte a—Vamos fazer um favor em matá-la. - falei convicta – pergunte a   

ela quantos outros como ela há por aqui.ela quantos outros como ela há por aqui.
Pedi  e  Léo  falou  em  austríaco  com  ela  que  não  respondeu  dePedi  e  Léo  falou  em  austríaco  com  ela  que  não  respondeu  de  

imediato,  então Léo claramente a ameaçou o que a deixou com medo.imediato,  então Léo claramente a ameaçou o que a deixou com medo.   
Depois  parece  que  ela  o  xingou  bastante  enquanto  segurava  a  pernaDepois  parece  que  ela  o  xingou  bastante  enquanto  segurava  a  perna   
ferida e fazia menção de atacar.ferida e fazia menção de atacar.

—Tem mais cinco – disse Léo levantando-se – segundo ela nós não—Tem mais cinco – disse Léo levantando-se – segundo ela nós não   
temos chances contra seu clã. - Léo riu debochando.temos chances contra seu clã. - Léo riu debochando.

—Pergunte onde estão os outros. - pedi e ele o fez.—Pergunte onde estão os outros. - pedi e ele o fez.
—Ela disse que estão por aí, não se pode saber de onde vão surgir.—Ela disse que estão por aí, não se pode saber de onde vão surgir.   

Ela quer mesmo nos intimidar.Ela quer mesmo nos intimidar.
—Que ridículo. - Mari desdenhou.—Que ridículo. - Mari desdenhou.
—Quem é o mestre deles? - Lid quis saber e Léo perguntou.—Quem é o mestre deles? - Lid quis saber e Léo perguntou.
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Léo conversou com ela,  na verdade uma longa conversa.  EstavaLéo conversou com ela,  na verdade uma longa conversa.  Estava  
claro que ela não queria dizer quem os havia criado, Léo mostrou a armaclaro que ela não queria dizer quem os havia criado, Léo mostrou a arma   
e pareceu explicar alguma coisa sobre nós pois nos apontou e ela fez umae pareceu explicar alguma coisa sobre nós pois nos apontou e ela fez uma  
expressão de raiva que daria medo em qualquer um menos em nós éexpressão de raiva que daria medo em qualquer um menos em nós é  
claro.claro.

—Ela não quer falar, deve ter mais medo dos seus mestres do que—Ela não quer falar, deve ter mais medo dos seus mestres do que  
de nós.de nós.

—Isso porque ela não nos conhece. - falei cheia de ameaça.—Isso porque ela não nos conhece. - falei cheia de ameaça.
—E eu acho que ela já falou demais. - disse Léo.—E eu acho que ela já falou demais. - disse Léo.
—É... falou.—É... falou.
Terminei  o  assunto  disparando  minha  arma  e  tiro  saiu  numaTerminei  o  assunto  disparando  minha  arma  e  tiro  saiu  numa  

trajetória perfeita atingindo seu coração.trajetória perfeita atingindo seu coração.
—Acho que temos que vigiar as entradas dos tubos. - sugeriu Lid.—Acho que temos que vigiar as entradas dos tubos. - sugeriu Lid.
—Tem duas entradas nesse terreno. - Mari.—Tem duas entradas nesse terreno. - Mari.
—Deve ter outras. - falei.—Deve ter outras. - falei.
—Eu vasculhei tudo – dizia Léo – pelo jeito só tem essas duas, as—Eu vasculhei tudo – dizia Léo – pelo jeito só tem essas duas, as   

outras  passagens  foram  fechadas  com  tijolos  provavelmente  quandooutras  passagens  foram  fechadas  com  tijolos  provavelmente  quando  
desativaram essa tubulação.desativaram essa tubulação.

—Então acho que a melhor estratégia é dois de nós vigiaram as—Então acho que a melhor estratégia é dois de nós vigiaram as  
entradas e dois ficaram aqui dentro para impedir que se enfiem nesseentradas e dois ficaram aqui dentro para impedir que se enfiem nesse  
labirinto. - Mari planejou.labirinto. - Mari planejou.

—Concordo, eu vigio a entrada que dá para o leste. - falei.—Concordo, eu vigio a entrada que dá para o leste. - falei.
—E eu fico com a outra, vocês duas fiquem no primeiro local onde—E eu fico com a outra, vocês duas fiquem no primeiro local onde  

os  tubos  se  encontram,  ali  não  serão  vistas  até  que  nós  entremos.  -os  tubos  se  encontram,  ali  não  serão  vistas  até  que  nós  entremos.  -   
ordenou Léo e elas assentiram.ordenou Léo e elas assentiram.

—Beleza.—Beleza.
Disse Lid saindo com Mari em direção do local indicado. Dei asDisse Lid saindo com Mari em direção do local indicado. Dei as   

costas e saí daquele lugar claustrofóbico, teria que encontrar um local decostas e saí daquele lugar claustrofóbico, teria que encontrar um local de   
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onde eu pudesse vigiar. Foi então que percebi a muitos metros dali osonde eu pudesse vigiar. Foi então que percebi a muitos metros dali os   
contornos de o que parecia uma fábrica ou um depósito abandonado econtornos de o que parecia uma fábrica ou um depósito abandonado e   
juntei  os  pauzinhos  de  que  aquela  tubulação  em  que  estávamos  erajuntei  os  pauzinhos  de  que  aquela  tubulação  em  que  estávamos  era   
proveniente  da  possível  fábrica  e  de  que não  olhamos direito  aquelesproveniente  da  possível  fábrica  e  de  que não  olhamos direito  aqueles  
túneis. túneis. 

“Que seja, depois vou lá olhar”“Que seja, depois vou lá olhar”

Pensei antes de pular sobre o muro de uma casa e dele para cimaPensei antes de pular sobre o muro de uma casa e dele para cima  
do telhado. Lá de cima eu podia ver o terreno baldio a uns 150 metro edo telhado. Lá de cima eu podia ver o terreno baldio a uns 150 metro e   
entrada  que  eu  vigiava,  Léo  estava  bem  mais  longe  também  sobre  oentrada  que  eu  vigiava,  Léo  estava  bem  mais  longe  também  sobre  o  
telhado mas de um prédio residencial de uns quatro andares. Agora eratelhado mas de um prédio residencial de uns quatro andares. Agora era  
esperar. Meus olhos estavam fixos no terreno, coisa de uma hora depoisesperar. Meus olhos estavam fixos no terreno, coisa de uma hora depois   
dois deles voltaram para a toca. dois deles voltaram para a toca. 

—Gurias, tem dois indo pela entrada leste. - falei no microfone.—Gurias, tem dois indo pela entrada leste. - falei no microfone.
—Entendido. - sussurraram. —Entendido. - sussurraram. 
Saltei feito um raio e sem fazer nenhum barulho corri até o túnel,Saltei feito um raio e sem fazer nenhum barulho corri até o túnel,   

espiei lá dentro e eles ainda estavam na metade. Dois caras, roupa suja,espiei lá dentro e eles ainda estavam na metade. Dois caras, roupa suja,   
desarrumados,  essa  era  classe  semi-imortal  de  vampiros  digamos  osdesarrumados,  essa  era  classe  semi-imortal  de  vampiros  digamos  os  
plebeus  criados  mesmo  que  indiretamente  por  alguma  realezaplebeus  criados  mesmo  que  indiretamente  por  alguma  realeza  
vampiresca.  Damian fazia parte de uma, os ainda invisíveis para mimvampiresca.  Damian fazia parte de uma, os ainda invisíveis para mim  
Azmavareth na Amazônia e tantas outras pelo interior e norte da EuropaAzmavareth na Amazônia e tantas outras pelo interior e norte da Europa  
e Ásia.e Ásia.

Enquanto  uns  viviam  em  palácios  outros  viviam  em  esgotosEnquanto  uns  viviam  em  palácios  outros  viviam  em  esgotos  
matando ratos  para saciar  sua sede amaldiçoada.  Desses  eu ficava atématando ratos  para saciar  sua sede amaldiçoada.  Desses  eu ficava até  
feliz com um pigo de humanidade em matar já que seria acabar com umfeliz com um pigo de humanidade em matar já que seria acabar com um  
tormento. Assim que eles viraram eu entrei no túnel mas não demoroutormento. Assim que eles viraram eu entrei no túnel mas não demorou  
muito para ouvir um tiro, um já era e o outro passou correndo para amuito para ouvir um tiro, um já era e o outro passou correndo para a   
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esquerda.esquerda.
—Eu pego ele.—Eu pego ele.
Gritei avisando as gurias enquanto corria atrás do vampiro que eraGritei avisando as gurias enquanto corria atrás do vampiro que era  

bem rápido mas não mais que eu, só que ele corria e pulava nas paredes obem rápido mas não mais que eu, só que ele corria e pulava nas paredes o   
que tornava difícil acertá-lo e eu não podia desperdiçar minhas balas deque tornava difícil acertá-lo e eu não podia desperdiçar minhas balas de  
prata. Ele correu pela direita dessa vez, droga! Atirei uma, duas vezes eprata. Ele correu pela direita dessa vez, droga! Atirei uma, duas vezes e  
ele pulava feito um grilo, até que me cansou, segurei os pés dele com meuele pulava feito um grilo, até que me cansou, segurei os pés dele com meu  
poder mental  e ele caiu de cara no chão.  Olhou assustado para trás epoder mental  e ele caiu de cara no chão.  Olhou assustado para trás e  
então agachou-se na posição de ataque e mostrou as presas a mim.então agachou-se na posição de ataque e mostrou as presas a mim.

—Estou até te fazendo um favor, imbecil!—Estou até te fazendo um favor, imbecil!
Assim que terminei de falar ele se atirou contra mim mas em plenoAssim que terminei de falar ele se atirou contra mim mas em pleno  

ar eu atirei duas vezes em seu coração. Ele caiu a meus pés e nem tivear eu atirei duas vezes em seu coração. Ele caiu a meus pés e nem tive   
tempo para respirar quando vi outro vulto correndo dessa vez pelo túneltempo para respirar quando vi outro vulto correndo dessa vez pelo túnel   
da esquerda. Corri atrás e vi Mari acabar com ele com três tiros.da esquerda. Corri atrás e vi Mari acabar com ele com três tiros.

—Ali tem outro! —Ali tem outro! 
Mari apontou e corremos as duas para dar de cara com Lid bemMari apontou e corremos as duas para dar de cara com Lid bem  

onde os tubos juntavam. onde os tubos juntavam. 
—Eu vi dois. - dizia ela olhando em todas as direções.—Eu vi dois. - dizia ela olhando em todas as direções.
—Ali!—Ali!
Apontei quando outro correu em direção à saída e outro se dirigiaApontei quando outro correu em direção à saída e outro se dirigia   

para a segunda bifurcação. Sem pensar fui atrás dos que correu para apara a segunda bifurcação. Sem pensar fui atrás dos que correu para a   
saída e peguei ele a poucos centímetros de fugir, dessa vez com apenassaída e peguei ele a poucos centímetros de fugir, dessa vez com apenas   
um tiro que atravessou as costas e perfurou o coração. Voltei e dei de caraum tiro que atravessou as costas e perfurou o coração. Voltei e dei de cara   
com Léo que apontou para a frente à esquerda, assenti e fui por um lado ecom Léo que apontou para a frente à esquerda, assenti e fui por um lado e   
ele por outro, não havia mais sinal das gurias até aquele momento.ele por outro, não havia mais sinal das gurias até aquele momento.

—Está ali!—Está ali!
Ouvi Lid gritar e virei rápido para ver mais um correr e as duasOuvi Lid gritar e virei rápido para ver mais um correr e as duas  

atrás, quando me virei uma vampira surgiu na minha frente em um salto,atrás, quando me virei uma vampira surgiu na minha frente em um salto,   
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levei o maior susto mas nem um segundo depois Léo surgiu atrás dela elevei o maior susto mas nem um segundo depois Léo surgiu atrás dela e   
atirou. Olhei para ele com um silvo baixo de alívio escapando por meusatirou. Olhei para ele com um silvo baixo de alívio escapando por meus  
lábios.lábios.

—Valeu.—Valeu.
—Agora só falta um.—Agora só falta um.
Falou ele e fomos na direção de onde as gurias foram, não vimosFalou ele e fomos na direção de onde as gurias foram, não vimos  

nem o tal vampiro nem elas. Atenção redobrada! Em total silêncio ele e eunem o tal vampiro nem elas. Atenção redobrada! Em total silêncio ele e eu   
verificamos os túneis até que Mari surgiu de um lado e Lid de outro.verificamos os túneis até que Mari surgiu de um lado e Lid de outro.

—Não acredito que deixamos ele escapar! - lamentou-se a loirinha.—Não acredito que deixamos ele escapar! - lamentou-se a loirinha.
—Como assim?  Nós estávamos na direção das duas saídas, ele não—Como assim?  Nós estávamos na direção das duas saídas, ele não  

escapou por aqui. - replicou Léo.escapou por aqui. - replicou Léo.
—Ele não pode ter sumido feito mágica.—Ele não pode ter sumido feito mágica.
—Acho que sei onde ele pode estar, tem uma fábrica ou sei lá o que—Acho que sei onde ele pode estar, tem uma fábrica ou sei lá o que  

abandonado naquela direção.abandonado naquela direção.
—Mas já vimos aqueles túneis, estão fechados. - Mari.—Mas já vimos aqueles túneis, estão fechados. - Mari.
—Será mesmo? - duvidei. —Será mesmo? - duvidei. 
—Claro! - Mari.—Claro! - Mari.
—É mas pode ter algum tipo de passagem secreta. - Lid.—É mas pode ter algum tipo de passagem secreta. - Lid.
—Então vamos verificar. - Léo.—Então vamos verificar. - Léo.
E lá fomos nós, passamos pelo vampiro grilo que eu havia matado,E lá fomos nós, passamos pelo vampiro grilo que eu havia matado,   

seu corpo já se consumia em chamas mas antes que desaparecesse porseu corpo já se consumia em chamas mas antes que desaparecesse por  
completo  bati  com  o  cano  da  arma  no  crânio  que  se  desmanchava  ecompleto  bati  com  o  cano  da  arma  no  crânio  que  se  desmanchava  e   
peguei um dos caninos dele para mim, afinal fui eu quem matou. Troféupeguei um dos caninos dele para mim, afinal fui eu quem matou. Troféu  
de caça. Mais tarde, obrigatoriamente, teríamos que voltar e pegar todasde caça. Mais tarde, obrigatoriamente, teríamos que voltar e pegar todas   
as balas, não poderíamos deixar nenhum vestígio da nossa passagem. as balas, não poderíamos deixar nenhum vestígio da nossa passagem. 

—Olha aí – Mari apontou uma passagem fechada com tijolos – está—Olha aí – Mari apontou uma passagem fechada com tijolos – está   
fechado eu disse.fechado eu disse.

—Espera – disse eu enquanto tirava um isqueiro do bolso, esse para—Espera – disse eu enquanto tirava um isqueiro do bolso, esse para   
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o caso de matar um m qualquer outro objeto perfurante que não fosse deo caso de matar um m qualquer outro objeto perfurante que não fosse de  
prata,  nesse  caso  o  corpo não  queimaria  e  teríamos  que cuidar  disso.prata,  nesse  caso  o  corpo não  queimaria  e  teríamos  que cuidar  disso.   
Liguei o isqueiro e fui passando pela parede igual vi o MacGyver fazerLiguei o isqueiro e fui passando pela parede igual vi o MacGyver fazer  
uma  vez  e  em  baixo  na  parte  da  direita  a  chama  se  moveu  com  auma  vez  e  em  baixo  na  parte  da  direita  a  chama  se  moveu  com  a   
passagem de ar – Bingo!passagem de ar – Bingo!

—Bah, agora eu tiro meu chapéu para ti, Nia. Arrasou. —Bah, agora eu tiro meu chapéu para ti, Nia. Arrasou. 
Disse Léo quando me afastei da parede, ele foi e começou a tirar osDisse Léo quando me afastei da parede, ele foi e começou a tirar os  

tijolos que estavam soltos.tijolos que estavam soltos.
—Mas que noite, hein? - Mari com um risinho.—Mas que noite, hein? - Mari com um risinho.
—Isso  porque  você  não  esteve  no  cemitério  com a  gente.  -  Lid—Isso  porque  você  não  esteve  no  cemitério  com a  gente.  -  Lid  

sussurrou, não podíamos deixar o vampiro saber que estávamos perto.sussurrou, não podíamos deixar o vampiro saber que estávamos perto.
—O que houve? - ela quis saber.—O que houve? - ela quis saber.
—Vimos um fantasma. - falei baixinho e ela arregalou os olhos.—Vimos um fantasma. - falei baixinho e ela arregalou os olhos.
—Sério?!—Sério?!
—Vamos lá moças.—Vamos lá moças.
Chamou Léo passando pela estreita passagem, passei depois e eleChamou Léo passando pela estreita passagem, passei depois e ele  

me estendeu a mão ajudando-me a levantar. O que tinha na nossa frenteme estendeu a mão ajudando-me a levantar. O que tinha na nossa frente   
era um longo e escuro túnel que eu tinha certeza de ir dar na fábrica.era um longo e escuro túnel que eu tinha certeza de ir dar na fábrica.

—Então vamos lá.—Então vamos lá.
Falei indo na frente com Léo ao meu lado e as gurias atrás, foramFalei indo na frente com Léo ao meu lado e as gurias atrás, foram  

vários e vários metros até chegarmos ao final do caminho mas não emvários e vários metros até chegarmos ao final do caminho mas não em  
vão,  tinha escada de metal  presa à parede que dava em uma aberturavão, tinha escada de metal  presa à parede que dava em uma abertura  
redonda.redonda.

—Sabem que as chances dele estar ali em cima esperando-nos sair é—Sabem que as chances dele estar ali em cima esperando-nos sair é   
grande? - Mari.grande? - Mari.

—Acho que ele deve é estar com medo de nós. - Léo.—Acho que ele deve é estar com medo de nós. - Léo.
—Deixa eu fazer uma coisa.—Deixa eu fazer uma coisa.
Falei concentrando-me, respirei fundo e fixei meus olhos na tampaFalei concentrando-me, respirei fundo e fixei meus olhos na tampa  
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de concreto. Então bem devagar ela foi movendo-se para a esquerda, fizde concreto. Então bem devagar ela foi movendo-se para a esquerda, fiz   
com que ela se movesse sem fazer barulho algum. Então Lídia como era acom que ela se movesse sem fazer barulho algum. Então Lídia como era a   
mais ágil  em saltos,  foi  a primeira a sair.  Ela simplesmente colocou-semais ágil  em saltos,  foi  a primeira a sair.  Ela simplesmente colocou-se   
embaixo da abertura agachou-se e saltou sumindo da nossa frente numembaixo da abertura agachou-se e saltou sumindo da nossa frente num  
segundo.  segundo.  

—Tá limpo.—Tá limpo.
Ela disse nos dando o sinal para subirmos,  fui  a última e sair  eEla disse nos dando o sinal para subirmos,  fui  a última e sair  e   

encontrar o galpão enorme do que com certeza um dia foi uma fábrica deencontrar o galpão enorme do que com certeza um dia foi uma fábrica de   
alguma coisa. Além das estruturas de metal, tinha passarelas e escadasalguma coisa. Além das estruturas de metal, tinha passarelas e escadas  
assim como enormes tonéis e longas esteiras que certamente eram a linhaassim como enormes tonéis e longas esteiras que certamente eram a linha   
de  produção.  Lídia  e  os  outros  caminhavam  apontando  as  armas  emde  produção.  Lídia  e  os  outros  caminhavam  apontando  as  armas  em  
todas as direções. Tinham buracos nas telhas o que formava aquele focotodas as direções. Tinham buracos nas telhas o que formava aquele foco  
de  luz  e  as  janelas  de  vidro  embaçado  e  sujo  também  ajudavam  ade  luz  e  as  janelas  de  vidro  embaçado  e  sujo  também  ajudavam  a   
iluminar.iluminar.

Léo estalou os dedos e nós o olhamos, ele apontou para cada umaLéo estalou os dedos e nós o olhamos, ele apontou para cada uma   
de nós irmos em uma direção,  tipo aqueles comandos da polícia e dode nós irmos em uma direção,  tipo aqueles comandos da polícia e do   
exército.  Seria legal se o pessoal das séries de tevê estivessem certos eexército.  Seria legal se o pessoal das séries de tevê estivessem certos e   
conseguíssemos sentir o cheiro deles, iria ficar bem mais fácil de achá-losconseguíssemos sentir o cheiro deles, iria ficar bem mais fácil de achá-los  
no escuro. Mas isso não era verdade, então era melhor manter os olhosno escuro. Mas isso não era verdade, então era melhor manter os olhos   
bem abertos, ouvidos atentos e aquele sexto sentido bem abertos, ouvidos atentos e aquele sexto sentido venator venator ligado. Fui eligado. Fui e  
direção aos tonéis prateados e enferrujados, olhando em cada cantinhodireção aos tonéis prateados e enferrujados, olhando em cada cantinho  
escuro,  entre  as  escuro,  entre  as  velhas  caixas  de  madeira,  ratos  nojentos  e  enormesvelhas  caixas  de  madeira,  ratos  nojentos  e  enormes  
correndo  aos  meus  pés,  teias  de  aranhas  por  toda  parte,  ninhos  decorrendo  aos  meus  pés,  teias  de  aranhas  por  toda  parte,  ninhos  de  
pombos e... ratos correndo? Ops, aí tem. Correndo de quê?pombos e... ratos correndo? Ops, aí tem. Correndo de quê?

Pé por pé fui na direção de onde os ratos tinham vindo, a direçãoPé por pé fui na direção de onde os ratos tinham vindo, a direção  
era  de  um  empilhado  de  caixas  depois  do  último  tonel,  com  todo  oera  de  um  empilhado  de  caixas  depois  do  último  tonel,  com  todo  o   
cuidado, passos silenciosos, a respiração controlada  para emitir o mínimocuidado, passos silenciosos, a respiração controlada  para emitir o mínimo  
de som possível e de repente... paah! O cara dá um pulo de cima daquelasde som possível e de repente... paah! O cara dá um pulo de cima daquelas   

                                                                             ~~ 136136 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

caixas derrubando a metade delas em cima de mim, ainda tentei acertá-locaixas derrubando a metade delas em cima de mim, ainda tentei acertá-lo   
dando dois tiros para cima mas as caixa me deram um nocaute.dando dois tiros para cima mas as caixa me deram um nocaute.

—Ali! Pega ele! —Ali! Pega ele! 
Mari gritou e eu levantei chutando e empurrando as caixas paraMari gritou e eu levantei chutando e empurrando as caixas para   

todo lado. Ui que ódio, levei um olé de um vampirinho de esgoto! Filhotodo lado. Ui que ódio, levei um olé de um vampirinho de esgoto! Filho  
da mãe! Segui o barulho da bagunça, Léo dava uma surra nele enquantoda mãe! Segui o barulho da bagunça, Léo dava uma surra nele enquanto   
as gurias apontavam as armas.as gurias apontavam as armas.

—Você tá legal? - perguntou Mari.—Você tá legal? - perguntou Mari.
—Estou bem.—Estou bem.
Falei  me  aproximando  para  ver  a  surra,  Léo  estava  bravo  eFalei  me  aproximando  para  ver  a  surra,  Léo  estava  bravo  e  

descontava algo no vampirinho ou era o instinto caçador. Depois de dardescontava algo no vampirinho ou era o instinto caçador. Depois de dar   
uma surra épica no cara ele terminou o serviço com um tiro certeiro, masuma surra épica no cara ele terminou o serviço com um tiro certeiro, mas   
antes do tiro ele disse algo no idioma local para o ratinho.antes do tiro ele disse algo no idioma local para o ratinho.

—Agora eu acho que não falta mais nenhum. - falei já um tanto—Agora eu acho que não falta mais nenhum. - falei já um tanto   
cansada.cansada.

—Ela disse que tinham mais 5 e pelas minhas contas e se ela não—Ela disse que tinham mais 5 e pelas minhas contas e se ela não  
tiver mentido já limpamos a área. - respondeu Lid.tiver mentido já limpamos a área. - respondeu Lid.

—Ótimo, porque eu preciso de uma bebida. - eu.—Ótimo, porque eu preciso de uma bebida. - eu.
—Caçadoras – Léo chamou com um riso de canto charmoso como o—Caçadoras – Léo chamou com um riso de canto charmoso como o  

irmão – Arrasamos.irmão – Arrasamos.
Todos  comemoramos  e  rimos  orgulhosos,  aquela  missão  foi  umTodos  comemoramos  e  rimos  orgulhosos,  aquela  missão  foi  um  

sucesso. Voltamos aos túneis para pegar nossas balas de prata pois nãosucesso. Voltamos aos túneis para pegar nossas balas de prata pois não  
poderíamos deixar nenhum rastro, depois disso retornamos ao hotel parapoderíamos deixar nenhum rastro, depois disso retornamos ao hotel para  
deixar as armas, mas só as maiores. Minha poderosa Magnum 357 eradeixar as armas, mas só as maiores. Minha poderosa Magnum 357 era   
grande demais para deixar escondida na roupa então troquei por minhagrande demais para deixar escondida na roupa então troquei por minha  
automática, não tinha o imenso poder de fogo da outra mas era mais fácilautomática, não tinha o imenso poder de fogo da outra mas era mais fácil   
de carregar. Então fomos para um barzinho em frente ao hotel.de carregar. Então fomos para um barzinho em frente ao hotel.

—Como será que os outros estão se saindo? - Mari indagou quando—Como será que os outros estão se saindo? - Mari indagou quando  
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nos sentamos à uma mesa.nos sentamos à uma mesa.
—Vou entrar em contato para saber.—Vou entrar em contato para saber.
Léo então usou o celular mas dessa vez para ligar para Neitan, peloLéo então usou o celular mas dessa vez para ligar para Neitan, pelo  

que ouvi eles não conseguiam achar os vampiros.que ouvi eles não conseguiam achar os vampiros.
—Estão  com  dificuldade  para  localizar  os  caras.  -  disse  ele—Estão  com  dificuldade  para  localizar  os  caras.  -  disse  ele  

desligando.desligando.
—Vamos tomar alguma coisa e ir ajudá-los. - prontificou-se Mari.—Vamos tomar alguma coisa e ir ajudá-los. - prontificou-se Mari.
—Eu acho que  a melhor coisa que eles têm a fazer é esperar já que—Eu acho que  a melhor coisa que eles têm a fazer é esperar já que  

antes do sol nascer os vampiros vão voltar para a casa. - opinei enquantoantes do sol nascer os vampiros vão voltar para a casa. - opinei enquanto   
fazia um sinal para o garçom.fazia um sinal para o garçom.

—Também  acho  e  se  eles  tiverem  outros  esconderijos  nós—Também  acho  e  se  eles  tiverem  outros  esconderijos  nós  
vasculharemos cada local abandonado dessa cidade – Léo falou convictovasculharemos cada local abandonado dessa cidade – Léo falou convicto  
– O que vocês vão querer? - o garçom estava ao lado.– O que vocês vão querer? - o garçom estava ao lado.

—Uísque. - falei.—Uísque. - falei.
—Licor. - Mari.—Licor. - Mari.
—Outro para mim.—Outro para mim.
Disse Lid, Léo traduziu para o garçom e ele se afastou. A conversaDisse Lid, Léo traduziu para o garçom e ele se afastou. A conversa  

foi rolando e eu dei uma olhada no local, era bem sofisticado com mesasfoi rolando e eu dei uma olhada no local, era bem sofisticado com mesas  
de madeira brilhante, abajures verdes espalhados pelas paredes e mesas,de madeira brilhante, abajures verdes espalhados pelas paredes e mesas,   
grandes vidraças. Um balcão grande e brilhante com várias banquetas àgrandes vidraças. Um balcão grande e brilhante com várias banquetas à  
frente e uma parede de garrafas com vários tipos de bebidas. Enquantofrente e uma parede de garrafas com vários tipos de bebidas. Enquanto  
fazia um reconhecimento dei com um loiro muito gato olhando-me, assimfazia um reconhecimento dei com um loiro muito gato olhando-me, assim  
que pus os olhos nele ele sorriu.que pus os olhos nele ele sorriu.

Cabelo loiro meio escuro, nem tão curto nem comprido, um corteCabelo loiro meio escuro, nem tão curto nem comprido, um corte  
que revelava um homem  vaidoso. Usava barba coisa que eu amo a valer,que revelava um homem  vaidoso. Usava barba coisa que eu amo a valer,   
estava de roupa social então devia ter saído do trabalho e ido direto paraestava de roupa social então devia ter saído do trabalho e ido direto para   
o o happy hourhappy hour, usava camisa cinza com os primeiros botões abertos e calça, usava camisa cinza com os primeiros botões abertos e calça  
preta. Um gato! É claro que sorri de volta e torci para que falasse inglês.preta. Um gato! É claro que sorri de volta e torci para que falasse inglês.
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—Gostei dessa cidade. - minha prima falou.—Gostei dessa cidade. - minha prima falou.
—Quase toda a Europa é linda,  se eu pudesse moraria por aqui—Quase toda a Europa é linda,  se eu pudesse moraria por aqui   

sério. O Brasil tem uma geografia linda mas fica atrás em muitos sentidos.sério. O Brasil tem uma geografia linda mas fica atrás em muitos sentidos.   
- Léo.- Léo.

—Isso é verdade, o Brasil é um ótimo lugar para passar as férias—Isso é verdade, o Brasil é um ótimo lugar para passar as férias  
mas para morar é complicado. - Mari.mas para morar é complicado. - Mari.

—Eu amo meu país mesmo com todos os problemas sociais e do—Eu amo meu país mesmo com todos os problemas sociais e do   
governo, é só lá que me sinto em casa. - opinou  Lídia.governo, é só lá que me sinto em casa. - opinou  Lídia.

—Ai até que enfim nossas bebidas. - Mari disse assim que o garçom—Ai até que enfim nossas bebidas. - Mari disse assim que o garçom  
chegou.chegou.

—Como tem gente bonita por aqui né, Lavígnia? - Lid chamou a—Como tem gente bonita por aqui né, Lavígnia? - Lid chamou a  
atenção de todos pois percebeu meu atenção de todos pois percebeu meu flert flert com o loiro.com o loiro.

—Ah tem mesmo. - concordei antes de tomar um gole da bebida e—Ah tem mesmo. - concordei antes de tomar um gole da bebida e  
desviar minha atenção para eles – Vocês também poderiam achar alguémdesviar minha atenção para eles – Vocês também poderiam achar alguém  
bonito já que estamos de folga o resto da noite.bonito já que estamos de folga o resto da noite.

—Os únicos com possibilidades de se divertirem por aqui são você—Os únicos com possibilidades de se divertirem por aqui são você   
e o Léo pois falam inglês, nós temos que ficar torcendo para encontrare o Léo pois falam inglês, nós temos que ficar torcendo para encontrar   
algum latino. - reclamou Mari.algum latino. - reclamou Mari.

—Mas  vai  que  tem,  problema  é  achar,  vão  ter  que  fazer  uma—Mas  vai  que  tem,  problema  é  achar,  vão  ter  que  fazer  uma  
pesquisa detalhada. - Léo caçoou.pesquisa detalhada. - Léo caçoou.

—Metido! - Lid – Mas a hora certa vai chegar e nem você nem os—Metido! - Lid – Mas a hora certa vai chegar e nem você nem os  
outros dois vão me atrapalhar em namorar.outros dois vão me atrapalhar em namorar.

—O quê?! - ele espantou-se.—O quê?! - ele espantou-se.
—E  por  falar  nisso  senhor  Leonel  Von  Otman –  comecei  –  que—E  por  falar  nisso  senhor  Leonel  Von  Otman –  comecei  –  que  

história é essa de atrapalhar os namoros da sua irmã?história é essa de atrapalhar os namoros da sua irmã?
—Hã... eu? Bem... - ele ficou sem jeito – é só cuidado, não queremos—Hã... eu? Bem... - ele ficou sem jeito – é só cuidado, não queremos  

ver nossa irmãzinha sofrer.ver nossa irmãzinha sofrer.
—Sou mais velha que você. - ela o lembrou.—Sou mais velha que você. - ela o lembrou.
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—Léo, sofrimento faz parte da vida não há como escapar dele o—Léo, sofrimento faz parte da vida não há como escapar dele o   
tempo todo, talvez entrando num globo gigante de vidro mas nem assimtempo todo, talvez entrando num globo gigante de vidro mas nem assim  
resolveria pois se sofreria por não poder sair. - filosofei.resolveria pois se sofreria por não poder sair. - filosofei.

—Só queremos que ela encontre o cara certo, entende?—Só queremos que ela encontre o cara certo, entende?
—Ah  eu  entendo  sim,  mas  ela  só  vai  achar  o  certo  depois  de—Ah  eu  entendo  sim,  mas  ela  só  vai  achar  o  certo  depois  de   

algumas tentativas erradas e já vou avisando que se vir você espantandoalgumas tentativas erradas e já vou avisando que se vir você espantando  
algum pretendente dela vou te dar uma surra. - ameacei e ele fez umaalgum pretendente dela vou te dar uma surra. - ameacei e ele fez uma  
cara de ofendido.cara de ofendido.

—Olha a violência, Lavígnia. - ele brincou.—Olha a violência, Lavígnia. - ele brincou.
—Ah mas agora vai ser difícil vocês me sacanearem Léo, arrumei—Ah mas agora vai ser difícil vocês me sacanearem Léo, arrumei  

uma madrinha. - Lid disse e nós rimos. uma madrinha. - Lid disse e nós rimos. 
—E tem mais – agora foi a Mari – se você atrapalhar os namoros da—E tem mais – agora foi a Mari – se você atrapalhar os namoros da   

Lid eu vou atrapalhar suas paqueras, toda vez que uma garota estiver teLid eu vou atrapalhar suas paqueras, toda vez que uma garota estiver te   
paquerando vou grudar em ti e fingir que sou sua namorada.paquerando vou grudar em ti e fingir que sou sua namorada.

—Bah... tá legal gente eu já entendi, vou apanhar e perder garotas.—Bah... tá legal gente eu já entendi, vou apanhar e perder garotas.  
Vou deixar a Lídia namorar quem quiser.Vou deixar a Lídia namorar quem quiser.

—Ehhh  isso  merece  um  brinde!  -  Lid  ergueu  o  copo  e  a—Ehhh  isso  merece  um  brinde!  -  Lid  ergueu  o  copo  e  a  
acompanhamos – e tem testemunhas do que você disse Leonel,  se nãoacompanhamos – e tem testemunhas do que você disse Leonel,  se não  
cumprir vai ficar feio para sua cara.cumprir vai ficar feio para sua cara.

—Tá bem vou cumprir, eu juro.—Tá bem vou cumprir, eu juro.
—Bom para você. - ameacei outra vez.—Bom para você. - ameacei outra vez.
Então dei uma olhada para o loiro outra vez ele sorriu e pareciaEntão dei uma olhada para o loiro outra vez ele sorriu e parecia  

bem  interessado  e  gostei.  Ele  estava  com  dois  amigos  não  tão  gatosbem  interessado  e  gostei.  Ele  estava  com  dois  amigos  não  tão  gatos  
quando ele, então levantou-se para ir pegar outra bebida no balcão e eu viquando ele, então levantou-se para ir pegar outra bebida no balcão e eu vi  
que  ele  estava  querendo  criar  uma  oportunidade  para  conversarmos.que  ele  estava  querendo  criar  uma  oportunidade  para  conversarmos.   
Fingi que não dei bola afinal se ele não falasse inglês não dar em nadaFingi que não dei bola afinal se ele não falasse inglês não dar em nada   
mesmo. Como não fiz menção de levantar, ele ficou no balcão mesmo,mesmo. Como não fiz menção de levantar, ele ficou no balcão mesmo,  
sentou-se numa das banquetas meio virado para mim achei uma fofura.   sentou-se numa das banquetas meio virado para mim achei uma fofura.   
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—Sabe gente, acho que vou pegar outro uísque. - falei levantando.—Sabe gente, acho que vou pegar outro uísque. - falei levantando.
—Vai lá, quem sabe o —Vai lá, quem sabe o garçomgarçom fale inglês. - brincou Lid.  fale inglês. - brincou Lid. 
—Só acredito vendo. - Duvidou Mari afinal de contas a Lavígnia—Só acredito vendo. - Duvidou Mari afinal de contas a Lavígnia  

boboca de antes ainda estava viva em sua mente.boboca de antes ainda estava viva em sua mente.
—Pois você vai vai ver.—Pois você vai vai ver.
Fui até o balcão, bem ao lado dele, e pedi ao Fui até o balcão, bem ao lado dele, e pedi ao barman barman outro uísqueoutro uísque  

em inglês e como imaginei fui entendida, mas não só por ele.em inglês e como imaginei fui entendida, mas não só por ele.
—Estrangeira? - o gatinho perguntou sorrindo.—Estrangeira? - o gatinho perguntou sorrindo.
—Brasileira. - respondi avaliando aquela lindeza.—Brasileira. - respondi avaliando aquela lindeza.
—Nossa,  de  longe  hein?  Nunca  tinha  conhecido  alguém  da—Nossa,  de  longe  hein?  Nunca  tinha  conhecido  alguém  da  

América do Sul.América do Sul.
Finalmente! Finalmente alguém no mundo que sabe que o BrasilFinalmente! Finalmente alguém no mundo que sabe que o Brasil   

fica  na  América  do  Sul.  Só  nisso  já  decidi  que  queria  muito  dar  unsfica  na  América  do  Sul.  Só  nisso  já  decidi  que  queria  muito  dar  uns   
beijinhos nele.beijinhos nele.

— Legal conhecer algum europeu que sabe onde fica o Brasil. - falei— Legal conhecer algum europeu que sabe onde fica o Brasil. - falei   
pegando meu copo já abastecido com outra dose de uísque.pegando meu copo já abastecido com outra dose de uísque.

—É  um  país  lindo,  uns  amigos  foram  para  lá  ano  passado  e—É  um  país  lindo,  uns  amigos  foram  para  lá  ano  passado  e  
trouxeram fotos incríveis. - disse.trouxeram fotos incríveis. - disse.

—E  para  onde  eles  foram?  -  investiguei  pois  ele  poderia  estar—E  para  onde  eles  foram?  -  investiguei  pois  ele  poderia  estar   
mentindo só para me faturar.mentindo só para me faturar.

—Rio  de  Janeiro.  -  ele  disse  com  aquele  sotaque  que  era  puro—Rio  de  Janeiro.  -  ele  disse  com  aquele  sotaque  que  era  puro  
charme.charme.

—Ah claro, Rio. Todos os turistas adoram a cidade maravilhosa.—Ah claro, Rio. Todos os turistas adoram a cidade maravilhosa.
—As mulheres de lá também são maravilhosas. - galanteou.—As mulheres de lá também são maravilhosas. - galanteou.
—Nem todas. - afirmei.—Nem todas. - afirmei.
—Mas estou vendo uma que é.—Mas estou vendo uma que é.
—Obrigada mas eu não sou do Rio de Janeiro, sou do Rio Grande—Obrigada mas eu não sou do Rio de Janeiro, sou do Rio Grande  

do Sul. - o informei.do Sul. - o informei.
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—Então ser maravilhosa é uma característica das mulheres do sul.—Então ser maravilhosa é uma característica das mulheres do sul.
—Hum... - tomei um gole do meu uísque.—Hum... - tomei um gole do meu uísque.
—Você é linda.—Você é linda.
—Eu sei, mas e você quem é? - disse toda metida.—Eu sei, mas e você quem é? - disse toda metida.
—Sou Richie Kofler, é um imenso prazer conhecê-la...—Sou Richie Kofler, é um imenso prazer conhecê-la...
—Lavígnia.—Lavígnia.
—Nossa que nome lindo, combina perfeitamente contigo.—Nossa que nome lindo, combina perfeitamente contigo.
—Verdade é? - dei um sorriso.—Verdade é? - dei um sorriso.
—Completamente – ele disse baixinho – gosta de jogar, Lavígnia?—Completamente – ele disse baixinho – gosta de jogar, Lavígnia?
Indagou ele e segui seu olhar até as mesas de sinuca do outro ladoIndagou ele e segui seu olhar até as mesas de sinuca do outro lado  

do bar.do bar.
—Ah eu não sei jogar.—Ah eu não sei jogar.
—Quer aprender? Garanto que sou um ótimo professor.—Quer aprender? Garanto que sou um ótimo professor.
“Entre outras coisas com certeza”“Entre outras coisas com certeza” pensei. pensei.
—Vou adorar. - garanti com um sorriso.—Vou adorar. - garanti com um sorriso.
—Então vamos?—Então vamos?
Ele largou em cima do balcão uma nota que pagava minha bebida eEle largou em cima do balcão uma nota que pagava minha bebida e  

a dele e sobrava.a dele e sobrava.
—Só me dá um minutinho.—Só me dá um minutinho.
—Claro.—Claro.
Fui  até  a  mesa  onde  eles  conversavam  entre  risadas,  tirei  meuFui  até  a  mesa  onde  eles  conversavam  entre  risadas,  tirei  meu  

casaco tendo o cuidado de tirar a arma junto e enrolar nele.casaco tendo o cuidado de tirar a arma junto e enrolar nele.
—Cuidem disso para mim?—Cuidem disso para mim?
—Deixa aí.—Deixa aí.
Mari  confirmou pegando e  colocando em seu colo,  então  fui  aoMari  confirmou pegando e  colocando em seu colo,  então  fui  ao  

encontro do meu loiraço que já  esperava em uma das mesas onde meencontro do meu loiraço que já  esperava em uma das mesas onde me  
aguardava.aguardava.

—Mas vai ser valendo alguma coisa, viu? - Richie já foi avisando—Mas vai ser valendo alguma coisa, viu? - Richie já foi avisando  
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quando me entregou o taco.quando me entregou o taco.
—Hum... quanto?—Hum... quanto?
—Se eu ganhar, você me dá um beijo. - propôs com outro daqueles—Se eu ganhar, você me dá um beijo. - propôs com outro daqueles  

sorrisos lindos.sorrisos lindos.
—E se eu ganhar?—E se eu ganhar?
—Bem, já  que você não sabe jogar acho que não temos que nos—Bem, já  que você não sabe jogar acho que não temos que nos  

preocupar com isso.preocupar com isso.
Disse ele todo cheio de si, mas mesmo que eu ganhasse já estavaDisse ele todo cheio de si, mas mesmo que eu ganhasse já estava  

garantido  o  beijo  dele.  Passamos  os  minutos  seguintes  num  jogo  degarantido  o  beijo  dele.  Passamos  os  minutos  seguintes  num  jogo  de   
professor e aluna, ele era mesmo um excelente jogador e muito sedutorprofessor e aluna, ele era mesmo um excelente jogador e muito sedutor   
também. Ao ensinar como dar uma tacada ele fez o clássico de segurar otambém. Ao ensinar como dar uma tacada ele fez o clássico de segurar o   
taco  em  minhas  mãos  enquanto  me  abraçava  por  trás  com  seu  rostotaco  em  minhas  mãos  enquanto  me  abraçava  por  trás  com  seu  rosto  
coladinho no meu, tinha um perfume tão bom. E eu deixei rolar, estavacoladinho no meu, tinha um perfume tão bom. E eu deixei rolar, estava  
ótimo aquele clima depois de ter o gostinho que eu mais queria: matarótimo aquele clima depois de ter o gostinho que eu mais queria: matar  
vampiros. Richie estava do outro lado da mesa e eu aproveitei para ver ovampiros. Richie estava do outro lado da mesa e eu aproveitei para ver o   
quanto eu poderia ser sedutora, ao me abaixar para dar uma tacada seusquanto eu poderia ser sedutora, ao me abaixar para dar uma tacada seus  
olhos  vieram  direto  para  o  que  minha  blusinha  preta  de  alças  finasolhos  vieram  direto  para  o  que  minha  blusinha  preta  de  alças  finas  
mostrou.  Vi-o  suspirar  discretamente  enquanto  uma  expressão  demostrou.  Vi-o  suspirar  discretamente  enquanto  uma  expressão  de  
admiração se formava em seu rosto. É, eu era sedutora.admiração se formava em seu rosto. É, eu era sedutora.

—Agora que já aprendeu as regras, vamos jogar. - avisou.—Agora que já aprendeu as regras, vamos jogar. - avisou.
—Vamos lá.—Vamos lá.
Então jogamos, eu achei fácil mas não foi o suficiente para levar umEntão jogamos, eu achei fácil mas não foi o suficiente para levar um  

banho, perdi feio a primeira partida. Ao final da última tacada onde elebanho, perdi feio a primeira partida. Ao final da última tacada onde ele  
finalizou a partida ele deu um largo sorriso.finalizou a partida ele deu um largo sorriso.

—Acho que ganhei.—Acho que ganhei.
—Poderia ter sido cavalheiro e me deixado ganhar, não é? - atirei.—Poderia ter sido cavalheiro e me deixado ganhar, não é? - atirei.
—Eu teria  feito  isso  mas  valendo  tão  precioso  prêmio  não  teria—Eu teria  feito  isso  mas  valendo  tão  precioso  prêmio  não  teria  

como deixá-la ganhar. como deixá-la ganhar. 
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Galanteou enquanto dava a volta na mesa em minha direção, euGalanteou enquanto dava a volta na mesa em minha direção, eu  
estava de costas para a mesa onde meus amigos estavam. Acompanhei-oestava de costas para a mesa onde meus amigos estavam. Acompanhei-o   
com o olhar enquanto ele se aproximava até ficar bem pertinho.com o olhar enquanto ele se aproximava até ficar bem pertinho.

—Então está perdoado. - falei.—Então está perdoado. - falei.
—E meu prêmio?—E meu prêmio?
Ele cobrou chegando bem pertinho e mordi o lábio inferior fazendoEle cobrou chegando bem pertinho e mordi o lábio inferior fazendo   

um charminho que ele não resistiu mais, me beijou com bastante vontadeum charminho que ele não resistiu mais, me beijou com bastante vontade  
mas sendo o cavalheiro que parecia ser. Correspondi sem um pingo demas sendo o cavalheiro que parecia ser. Correspondi sem um pingo de   
paixão mas com vontade, ele era lindo, gentil, cheiroso e aqueles lábiospaixão mas com vontade, ele era lindo, gentil, cheiroso e aqueles lábios   
macios eram deliciosos. Nem tive tempo para me tocar naquele momentomacios eram deliciosos. Nem tive tempo para me tocar naquele momento   
que fazia muito tempo desde o meu último beijo... e muito menos comque fazia muito tempo desde o meu último beijo... e muito menos com   
quem. Trocamos um beijo lento e bem demorado. quem. Trocamos um beijo lento e bem demorado. 

—Depois disso só posso te propôr outra partida.—Depois disso só posso te propôr outra partida.
—Mas garanto que dessa vez eu ganho. - falei.—Mas garanto que dessa vez eu ganho. - falei.
—Ah vou ficar desolado se isso acontecer, quero outro beijo desses.—Ah vou ficar desolado se isso acontecer, quero outro beijo desses.   

- confessou tocando de leve meu queixo.- confessou tocando de leve meu queixo.
—Mas eu não disse o que vou querer se eu ganhar.—Mas eu não disse o que vou querer se eu ganhar.
—E o que é? - perguntou baixinho enquanto acariciava meu rosto.—E o que é? - perguntou baixinho enquanto acariciava meu rosto.
—Vou deixar você se perguntando.—Vou deixar você se perguntando.
Deixei no ar enquanto dava a volta na mesa  para ficar de frenteDeixei no ar enquanto dava a volta na mesa  para ficar de frente  

com ele. Richie sorriu de canto e começou a reorganizar as bolas no centrocom ele. Richie sorriu de canto e começou a reorganizar as bolas no centro  
da mesa.  Conversávamos enquanto ele  fazia isso e foi  então que tododa mesa.  Conversávamos enquanto ele  fazia isso e foi  então que todo  
aquele  clima  leve  se  tornou  um  tornado  quando  um  olhar  muitoaquele  clima  leve  se  tornou  um  tornado  quando  um  olhar  muito  
magoado encontrou o meu. Neitan havia chegado junto com os outros emagoado encontrou o meu. Neitan havia chegado junto com os outros e   
sua expressão dizia tudo, ele estava abalado por ter visto meu beijo comsua expressão dizia tudo, ele estava abalado por ter visto meu beijo com  
Richie. Encarei os olhos dele por uns dois segundos e então desviei, NeitRichie. Encarei os olhos dele por uns dois segundos e então desviei, Neit   
depois de tudo que passamos juntos tinha tornado-se muito importante.depois de tudo que passamos juntos tinha tornado-se muito importante.   
Eu não poderia corresponder ao seu suposto interesse e estragar nossa tãoEu não poderia corresponder ao seu suposto interesse e estragar nossa tão  
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instável amizade. Amor não existe e iria usar os homens apenas satisfazerinstável amizade. Amor não existe e iria usar os homens apenas satisfazer   
minhas vontades e Neit não estava nessa categoria descartável.minhas vontades e Neit não estava nessa categoria descartável.

—Vou deixar você começar desta vez.—Vou deixar você começar desta vez.
Proferiu meu paquera bonitão e eu tentei ignorar o tempo todo aProferiu meu paquera bonitão e eu tentei ignorar o tempo todo a  

maneira  que  Neit  me  olhava.  Daquela  vez  eu  ganhei  e  ele  ficoumaneira  que  Neit  me  olhava.  Daquela  vez  eu  ganhei  e  ele  ficou  
decepcionado  com  meu  prêmio  exigido,  um  drink  com  licor  dedecepcionado  com  meu  prêmio  exigido,  um  drink  com  licor  de  
marasquino que eu amava. É claro que ele foi buscar para mim e ficou aomarasquino que eu amava. É claro que ele foi buscar para mim e ficou ao   
meu lado enquanto eu experimentava, era doce com um sabor de cereja emeu lado enquanto eu experimentava, era doce com um sabor de cereja e  
álcool. álcool. 

—Hum... isso é uma delícia. - entoei.—Hum... isso é uma delícia. - entoei.
—Deve ser bem mais delicioso se bebido dos seus lábios, princesa.—Deve ser bem mais delicioso se bebido dos seus lábios, princesa.
Sussurrou ele e teve como resistir? É claro que não. Nos beijamosSussurrou ele e teve como resistir? É claro que não. Nos beijamos   

outra  vez  só  que dessa  vez  não  resisti  de  apoiar  minha mão naqueleoutra  vez  só  que dessa  vez  não  resisti  de  apoiar  minha mão naquele  
peitoral sarado, aquele beijo com gosto de cereja foi bem melhor que opeitoral sarado, aquele beijo com gosto de cereja foi bem melhor que o  
primeiro mas tão... vazio.primeiro mas tão... vazio.

—Tudo bem? - ele quis saber quando me afastei.—Tudo bem? - ele quis saber quando me afastei.
—Ah claro, tudo bem. Vamos continuar jogando?—Ah claro, tudo bem. Vamos continuar jogando?
—O que você quiser.—O que você quiser.
Consentiu   com  leve  beijo  em  meus  lábios,  a  noite  foi  bemConsentiu   com  leve  beijo  em  meus  lábios,  a  noite  foi  bem  

divertida, aprendi a jogar sinuca muito bem. Conheci um cara bem legaldivertida, aprendi a jogar sinuca muito bem. Conheci um cara bem legal   
mas lá pela  uma da manhã Neit  foi  o primeiro a  sair,  logo depois  osmas lá pela  uma da manhã Neit  foi  o primeiro a  sair,  logo depois  os  
outros também se levantaram. Mari fez um sinal discreto para mim. outros também se levantaram. Mari fez um sinal discreto para mim. 

—A noite foi ótima mas agora eu preciso ir. - avisei.—A noite foi ótima mas agora eu preciso ir. - avisei.
—Mas já? Não ficamos nem quatro horas juntos. - reclamou.—Mas já? Não ficamos nem quatro horas juntos. - reclamou.
—E isso não é o suficiente para você?—E isso não é o suficiente para você?
—Não...  eu adorei  você,  quero ficar  mais tempo contigo.  Vamos—Não...  eu adorei  você,  quero ficar  mais tempo contigo.  Vamos  

para outro lugar.para outro lugar.
Ele convidou mexendo em meu cabelos e eu fiquei na dúvida porEle convidou mexendo em meu cabelos e eu fiquei na dúvida por  
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alguns segundos.alguns segundos.
—Espera um pouco.—Espera um pouco.
Afastei-me dele e fui até Mari que ainda me esperava e saí com elaAfastei-me dele e fui até Mari que ainda me esperava e saí com ela  

até a rua.até a rua.
—Vai passar a noite com ele? - estranhou ela entregando-me minha—Vai passar a noite com ele? - estranhou ela entregando-me minha  

arma que escondi embaixo da blusa e pus o casaco.arma que escondi embaixo da blusa e pus o casaco.
—Vou sim, se precisar de algo me liga no número novo.—Vou sim, se precisar de algo me liga no número novo.
—Agora acredito  que você mudou hein? Faturou maior  gato,  tô—Agora acredito  que você mudou hein? Faturou maior  gato,  tô   

com inveja. - ela bateu no meu braço.com inveja. - ela bateu no meu braço.
—É só o primeiro de quantos eu tiver vontade. - assegurei.—É só o primeiro de quantos eu tiver vontade. - assegurei.
—Uuuul vai lá e depois me conta tudo.—Uuuul vai lá e depois me conta tudo.
Assenti e voltei para dentro onde ele me esperava no balcão do barAssenti e voltei para dentro onde ele me esperava no balcão do bar   

com outro drink me esperando.com outro drink me esperando.
—Está querendo me embebedar é?—Está querendo me embebedar é?
—Talvez só querendo que você perca um pouquinho o controle.—Talvez só querendo que você perca um pouquinho o controle.
—Ah... e quantos lugares para se perder o controle tem por aqui? -—Ah... e quantos lugares para se perder o controle tem por aqui? -  

indaguei tomando minha bebida.indaguei tomando minha bebida.
—Vários, a noite em Salzburg é bem animada. Posso te levar para—Vários, a noite em Salzburg é bem animada. Posso te levar para  

conhecer. - propôs.conhecer. - propôs.
—Vou adorar. - garanti com um sorriso.—Vou adorar. - garanti com um sorriso.
—Então vamos princesa.—Então vamos princesa.
Tá, o cara era gato pra caramba, beijava que era uma loucura, muitoTá, o cara era gato pra caramba, beijava que era uma loucura, muito  

gentil e educado e...  tinha um carrão! Um Audi verde limão com duasgentil e educado e...  tinha um carrão! Um Audi verde limão com duas   
faixas pretas no capô.faixas pretas no capô.

—Você  participa  de  rachar  por  acaso?  -  perguntei  sem  pensar—Você  participa  de  rachar  por  acaso?  -  perguntei  sem  pensar   
enquanto ele segurava a porta para mim.enquanto ele segurava a porta para mim.

—Às vezes.—Às vezes.
Ele respondeu com um sorriso e eu achei aquilo interessante. EntreiEle respondeu com um sorriso e eu achei aquilo interessante. Entrei  
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no carro e ele me levou para conhecer alguns pontos turísticos da cidade eno carro e ele me levou para conhecer alguns pontos turísticos da cidade e  
umas baladas também, eu só quis entrar em uma com um som bem legalumas baladas também, eu só quis entrar em uma com um som bem legal   
tipo  tipo  hip-hop,  hip-hop,  dançamos juntos mas na música mais puxada pro romancedançamos juntos mas na música mais puxada pro romance  
Say GoodbyeSay Goodbye do Cris Brown ele me abraçou e ficou perplexo com o que do Cris Brown ele me abraçou e ficou perplexo com o que  
sentiu em minhas costas.sentiu em minhas costas.

—Por que você está armada? - perguntou meio assustado.—Por que você está armada? - perguntou meio assustado.
—Sou caçadora de recompensas – falei a primeira coisa que veio à—Sou caçadora de recompensas – falei a primeira coisa que veio à   

cabeça  e  na  verdade  era  mais  ou  menos  aquilo  –  meus  amigos  e  eucabeça  e  na  verdade  era  mais  ou  menos  aquilo  –  meus  amigos  e  eu  
rodeamos a Europa atrás de criminosos.rodeamos a Europa atrás de criminosos.

—Uau... além de linda e apaixonante você tem um emprego muito—Uau... além de linda e apaixonante você tem um emprego muito  
curioso. Está atrás de alguém aqui na Áustria?curioso. Está atrás de alguém aqui na Áustria?

—É... estava mas se eu te contar vou ter que te matar. - ri.—É... estava mas se eu te contar vou ter que te matar. - ri.
—Está bem caçadora – ele disse antes de me tascar mais um beijo –—Está bem caçadora – ele disse antes de me tascar mais um beijo –   

você pode me prender se quiser.você pode me prender se quiser.
—Na  verdade  estava  pensando  em  outra  coisa.  -  falei  cheia  de—Na  verdade  estava  pensando  em  outra  coisa.  -  falei  cheia  de  

intenções e ele caiu.intenções e ele caiu.
—O quê? - perguntou esperançoso.—O quê? - perguntou esperançoso.
—Que  você  poderia  me  levar  em  um  desses  rachas  que  você—Que  você  poderia  me  levar  em  um  desses  rachas  que  você  

participa participa às vezes.às vezes. - ele ficou visivelmente desapontado mas concordou. - ele ficou visivelmente desapontado mas concordou.
—Está bem, tudo que você quiser.—Está bem, tudo que você quiser.
Então entramos no carro e ele me levou até um local afastado daEntão entramos no carro e ele me levou até um local afastado da   

cidade. Àquela hora não tinha movimento de carros cidade. Àquela hora não tinha movimento de carros normaisnormais no local que no local que  
ele me levou. Tinha muita gente, música e cada máquina! Eu nem sabia oele me levou. Tinha muita gente, música e cada máquina! Eu nem sabia o   
nome daqueles modelos mas eram cada um mais lindo que o outro, todosnome daqueles modelos mas eram cada um mais lindo que o outro, todos   
estilizados e de várias cores. Naquela noite Richie não iria correr o que meestilizados e de várias cores. Naquela noite Richie não iria correr o que me  
deixou um pouco desapontada pois eu iria de carona. Aquela adrenalinadeixou um pouco desapontada pois eu iria de carona. Aquela adrenalina   
era tudo de bom, os carros voavam a uns trezentos por hora, vimos váriasera tudo de bom, os carros voavam a uns trezentos por hora, vimos várias   
corridas,  ele  me  apresentou  para  alguns  amigos.  O  tempo  todo  mecorridas,  ele  me  apresentou  para  alguns  amigos.  O  tempo  todo  me  
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abraçava e me beijava, um amor só. Até que me dei conta da hora, quaseabraçava e me beijava, um amor só. Até que me dei conta da hora, quase  
quatro da manhã.quatro da manhã.  

—Está tarde.—Está tarde.
Resmunguei sonolenta encostando a cabeça em seu peito enquantoResmunguei sonolenta encostando a cabeça em seu peito enquanto  

ele abraçava minha cintura por trás, Richie beijou meu pescoço.ele abraçava minha cintura por trás, Richie beijou meu pescoço.
—Quer que a leve de volta?—Quer que a leve de volta?
—Quero sim, a noite foi ótima mas já acabou.—Quero sim, a noite foi ótima mas já acabou.
—É uma pena...  posso  te  levar  para  minha casa  e  ficamos mais—É uma pena...  posso  te  levar  para  minha casa  e  ficamos mais  

tempo juntos. - propôs em meu ouvido mas eu não podia, a galera ia sairtempo juntos. - propôs em meu ouvido mas eu não podia, a galera ia sair   
dali a pouco para pegar os tais vampiros e eu queria estar junto.dali a pouco para pegar os tais vampiros e eu queria estar junto.

—Valeu gatinho mas só quero dormir agora.—Valeu gatinho mas só quero dormir agora.
—Tudo bem princesa, seu desejo é uma ordem.—Tudo bem princesa, seu desejo é uma ordem.
Concordou  ele  e  eu  achei  que  era  o  tipo  de  cara  fácil  de  seConcordou  ele  e  eu  achei  que  era  o  tipo  de  cara  fácil  de  se  

apaixonar...  ou porque ele  queria  me conquistar  para quem sabe numapaixonar...  ou porque ele  queria  me conquistar  para quem sabe num  
segundo encontro. Ele me levou de volta para o hotel.segundo encontro. Ele me levou de volta para o hotel.

—Adorei te conhecer, nos vemos por aí. - falei descartando ele que—Adorei te conhecer, nos vemos por aí. - falei descartando ele que   
segurou minha mão.segurou minha mão.

—Vai ficar quanto tempo na Áustria?—Vai ficar quanto tempo na Áustria?
—Não faço ideia.—Não faço ideia.
—Podemos nos ver de novo? - pediu o gato.—Podemos nos ver de novo? - pediu o gato.
—A gente se encontra por aí. - cortei.—A gente se encontra por aí. - cortei.
—Isso é tão vago, parece que está me dando um fora. - sorriu ele.—Isso é tão vago, parece que está me dando um fora. - sorriu ele.
—Não é isso loirinho lindo – escorreguei meu dedo indicador pelos—Não é isso loirinho lindo – escorreguei meu dedo indicador pelos  

lábios dele e Richie fechou os olhos – é que eu não me prendo a ninguém.lábios dele e Richie fechou os olhos – é que eu não me prendo a ninguém.  
- nossa, ele estava nas minhas mãos! Que sensação boa!- nossa, ele estava nas minhas mãos! Que sensação boa!

—Acho que você é uma caçadora de corações. - ele disse beijando a—Acho que você é uma caçadora de corações. - ele disse beijando a   
palma da minha mão.palma da minha mão.

—Então considere-se caçado. - falei com um sorriso malvado.—Então considere-se caçado. - falei com um sorriso malvado.
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—Posso te ligar então? Por favor...—Posso te ligar então? Por favor...
Pediu e eu descobri  que ele seria  um lindo passatempo caso euPediu e eu descobri  que ele seria  um lindo passatempo caso eu  

passasse muito tempo na Áustria.passasse muito tempo na Áustria.
—Tá  legal,  se  por  acaso  nos  virmos  outra  vez  eu  te  dou  meu—Tá  legal,  se  por  acaso  nos  virmos  outra  vez  eu  te  dou  meu  

telefone.telefone.
—Vou fazer o impossível para que isso aconteça. - garantiu.—Vou fazer o impossível para que isso aconteça. - garantiu.
—Agora eu tenho que ir.—Agora eu tenho que ir.
—Espera, vai sem um beijo de despedida?—Espera, vai sem um beijo de despedida?
Eu  sorri  e  me  inclinei  para  ele  e  trocamos  outro  beijo  bemEu  sorri  e  me  inclinei  para  ele  e  trocamos  outro  beijo  bem  

demorado e como brinde dei uma mordidinha puxando de leve seu lábiodemorado e como brinde dei uma mordidinha puxando de leve seu lábio  
inferior.inferior.

—Hum... eu tenho que te ver de novo. - falou baixinho e eu ri.—Hum... eu tenho que te ver de novo. - falou baixinho e eu ri.
—Então até lá.—Então até lá.
Sem esperar  resposta  saí  do  carro  e  entrei  no  hotel,  ele  não  foiSem esperar  resposta  saí  do  carro  e  entrei  no  hotel,  ele  não  foi  

embora imediatamente. Até que eu entrasse no elevador ele ficou lá, eraembora imediatamente. Até que eu entrasse no elevador ele ficou lá, era   
um fofo mas já tinha dado o que tinha que dar. Entrei no quarto sem fazerum fofo mas já tinha dado o que tinha que dar. Entrei no quarto sem fazer   
barulho mas minha irmã não estava lá, será que tinham saído para pegarbarulho mas minha irmã não estava lá, será que tinham saído para pegar   
os  vampiros  sem mim?  Liguei  para  Ágatha  que  me disse  estarem noos  vampiros  sem mim?  Liguei  para  Ágatha  que  me disse  estarem no  
quarto  do  Léo  em  reunião.  Antes  de  ir  para  lá  dei  uma  checada  naquarto  do  Léo  em  reunião.  Antes  de  ir  para  lá  dei  uma  checada  na   
aparência, penteei os cabelos e repassei meu batom vermelho já que comaparência, penteei os cabelos e repassei meu batom vermelho já que com  
tanto beijo não tinha nem marca dele.tanto beijo não tinha nem marca dele.

—E aí como foi a noite? - minha irmã perguntou toda animada.—E aí como foi a noite? - minha irmã perguntou toda animada.
—Ainda é noite. - respondi fechando a porta.—Ainda é noite. - respondi fechando a porta.
—Depois você vai me contar tudo sobre aquele belo espécime que—Depois você vai me contar tudo sobre aquele belo espécime que  

você estava.você estava.
—Nem duvide. - assegurei com uma piscadela para Ághs.—Nem duvide. - assegurei com uma piscadela para Ághs.
—Ainda bem que sua noite não durou a noite inteira pois vamos—Ainda bem que sua noite não durou a noite inteira pois vamos   

precisar de você também. - Disse Zac – Você não vai acreditar no queprecisar de você também. - Disse Zac – Você não vai acreditar no que   
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encontramos na casa.encontramos na casa.
—O quê?—O quê?
—Caixões. Mas... caixões com terra.—Caixões. Mas... caixões com terra.
—Não brinca! - fiquei espantada.—Não brinca! - fiquei espantada.
—Sabe que tipo de vampiro tem essa prática, né? Eles devem ter no—Sabe que tipo de vampiro tem essa prática, né? Eles devem ter no  

mínimo uns 500 anos de idade. - Aí foi Léo.mínimo uns 500 anos de idade. - Aí foi Léo.
—Caraca, devem ser muito fortes então. - falei chocada mas ainda—Caraca, devem ser muito fortes então. - falei chocada mas ainda   

assim notei  que  Neit  desde  que  eu  entrei  virou  para  a  janela  e  ficouassim notei  que  Neit  desde  que  eu  entrei  virou  para  a  janela  e  ficou  
olhando para a rua.olhando para a rua.

—São sete  caixões  e  a  casa  não  é  abandonada como pensam os—São sete  caixões  e  a  casa  não  é  abandonada como pensam os  
moradores, está registrada no nome de um certo Sebastian Hücler. Podemoradores, está registrada no nome de um certo Sebastian Hücler. Pode  
ser um deles. - Zac.ser um deles. - Zac.

—E como é o lugar? - eu quis saber.—E como é o lugar? - eu quis saber.
—Tem grades altas, cheio de mato por todo lugar e placas pedindo—Tem grades altas, cheio de mato por todo lugar e placas pedindo   

para  manter  a  distância.  Não é  um lugar  convidativo  à  vítimas comopara  manter  a  distância.  Não é  um lugar  convidativo  à  vítimas como  
vemos  nos  filmes  com portas  abertas  e  sem cercas,  parecem que  elesvemos  nos  filmes  com portas  abertas  e  sem cercas,  parecem que  eles   
querem distância dos outros. - respondeu Ágatha.querem distância dos outros. - respondeu Ágatha.

—É uma maneira de não serem descobertos. - Mari opinou.—É uma maneira de não serem descobertos. - Mari opinou.
—Mas chamaram a atenção da mesma maneira, os moradores do—Mas chamaram a atenção da mesma maneira, os moradores do  

bairro morrem de medo de passar na frente da casa. Relataram ao padrebairro morrem de medo de passar na frente da casa. Relataram ao padre  
que  contatou  o  Vaticano  que  as  luzes  nunca  são  acesas  mas  ouvemque  contatou  o  Vaticano  que  as  luzes  nunca  são  acesas  mas  ouvem  
barulhos, gemidos, etc. - ainda Zac.barulhos, gemidos, etc. - ainda Zac.

—Tem todas as características de uma casa assombrada. - falei o—Tem todas as características de uma casa assombrada. - falei o   
óbvio.óbvio.

—Mas não é,  não temos dúvidas que são vampiros  pois  não há—Mas não é,  não temos dúvidas que são vampiros  pois  não há  
nenhum sinal de atividade paranormal na casa. Além do mais as outrasnenhum sinal de atividade paranormal na casa. Além do mais as outras   
vítimas,  que  descobrimos  hoje  num  site  local  dedicado  a  investigarvítimas,  que  descobrimos  hoje  num  site  local  dedicado  a  investigar  
sobrenatural,  relatam  sempre  os  mesmos  sintomas  como  fraqueza,sobrenatural,  relatam  sempre  os  mesmos  sintomas  como  fraqueza,  
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cansaço,  períodos de sonambulismo e despertam em algum lugar bemcansaço,  períodos de sonambulismo e despertam em algum lugar bem  
longe de casa. - Ágatha recitou.longe de casa. - Ágatha recitou.

—Ou seja: vampiros! E dos mais clássicos possíveis. - Léo.—Ou seja: vampiros! E dos mais clássicos possíveis. - Léo.
—É... tem certa lógica pois a terra mãe dos vampiros clássicos está—É... tem certa lógica pois a terra mãe dos vampiros clássicos está   

há poucos quilômetros daqui, a Romênia. - Mari.há poucos quilômetros daqui, a Romênia. - Mari.
—Cara,  o que me preocupou foi esse site paranormal aí,  se esse—Cara,  o que me preocupou foi esse site paranormal aí,  se esse   

caras resolvem entrar na casa para investigar a coisa vai ficar feia. Vãocaras resolvem entrar na casa para investigar a coisa vai ficar feia. Vão  
achar os vampiros se forem de dia e se foram à noite podem ser mortos. -achar os vampiros se forem de dia e se foram à noite podem ser mortos. -   
Zac.Zac.

—Acho que a melhor coisa a fazer é destruir a casa depois de matar—Acho que a melhor coisa a fazer é destruir a casa depois de matar  
esses vampiros. - falei.esses vampiros. - falei.

—É eu também pensei nisso e além do mais vai dar uma sensação—É eu também pensei nisso e além do mais vai dar uma sensação  
de segurança maior para os pobres moradores apavorados.  - Zac.de segurança maior para os pobres moradores apavorados.  - Zac.

—Então está decidido, entramos na casa e empalamos os vampiros—Então está decidido, entramos na casa e empalamos os vampiros  
depois incendiamos a casa. - Ágatha.depois incendiamos a casa. - Ágatha.

—O problema é que isso vai chamar a atenção demais. - Mari.—O problema é que isso vai chamar a atenção demais. - Mari.
—Acho que os vizinhos vão comemorar quando virem a maldita—Acho que os vizinhos vão comemorar quando virem a maldita  

casa incendiando. - falou Zac. casa incendiando. - falou Zac. 
—E eu vou dar um jeito para que sobrem apenas cinzas, nem ruínas—E eu vou dar um jeito para que sobrem apenas cinzas, nem ruínas   

vão ficar. - Ágatha toda toda com seu poder incendiário.vão ficar. - Ágatha toda toda com seu poder incendiário.
—São quatro e quinze da manhã, o sol vai nascer às seis e doze, isso—São quatro e quinze da manhã, o sol vai nascer às seis e doze, isso  

nos  dá  um  tempinho  para  descansarmos  pois  eu  tô  morto  depois  denos  dá  um  tempinho  para  descansarmos  pois  eu  tô  morto  depois  de   
passar horas atrás daqueles vampiros no esgoto. - Léo.passar horas atrás daqueles vampiros no esgoto. - Léo.

—Podem ficar se quiserem. - Ágatha.—Podem ficar se quiserem. - Ágatha.
—Eu quero  ver a casa. - já fui falando.—Eu quero  ver a casa. - já fui falando.
—Eu também estou curiosa, quero ver algo que pareça assombrado.—Eu também estou curiosa, quero ver algo que pareça assombrado.  

Nunca vi e a Lavígnia e a Lídia ficaram com os fantasmas essa noite. -Nunca vi e a Lavígnia e a Lídia ficaram com os fantasmas essa noite. -   
Mari.Mari.

                                                                             ~~ 151151 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

—Como assim? - Ágatha arregalou os olhos e os guris me olharam—Como assim? - Ágatha arregalou os olhos e os guris me olharam  
também, Lid conversava baixinho com Neit na janela.também, Lid conversava baixinho com Neit na janela.

—Ah bem é que encontramos a vampira que estava atacando as—Ah bem é que encontramos a vampira que estava atacando as   
crianças e os animais no cemitério, provavelmente uma das almas maiscrianças e os animais no cemitério, provavelmente uma das almas mais   
amaldiçoadas que das que ainda verei, acabamos com ela e quando Lidamaldiçoadas que das que ainda verei, acabamos com ela e quando Lid  
fechava a corrente da porta do mausoléu eu vi uma garotinha, pensei quefechava a corrente da porta do mausoléu eu vi uma garotinha, pensei que  
foi uma das crianças que aquela vampira tinha levado para morder masfoi uma das crianças que aquela vampira tinha levado para morder mas  
então percebi que o vestido dela era de época, segurava uma boneca deentão percebi que o vestido dela era de época, segurava uma boneca de  
porcelana daquelas que eram feitas com cabelo da criança bem típica dosporcelana daquelas que eram feitas com cabelo da criança bem típica dos   
séculos  passados.  Desconfiei  e  liguei  meu  captador  de  ondasséculos  passados.  Desconfiei  e  liguei  meu  captador  de  ondas  
eletromagnéticas e ele disparou. - relatei.eletromagnéticas e ele disparou. - relatei.

—Caramba. - Zac pareceu impressionado.—Caramba. - Zac pareceu impressionado.
—E o que aconteceu depois? - Léo.—E o que aconteceu depois? - Léo.
—Ela ficou nos olhando então fizemos o sinal da cruz desejando—Ela ficou nos olhando então fizemos o sinal da cruz desejando  

que ela descansasse em paz e ela sumiu. - terminei.que ela descansasse em paz e ela sumiu. - terminei.
—Que pecado... o que a estará prendendo ainda? - Ágatha.—Que pecado... o que a estará prendendo ainda? - Ágatha.
—Pode ter sido assassinada. - opinou Léo.—Pode ter sido assassinada. - opinou Léo.
—Gente eu vou ver se durmo um pouco, a noite foi punk. - disse—Gente eu vou ver se durmo um pouco, a noite foi punk. - disse  

Mari preparando-se para sair do quarto.Mari preparando-se para sair do quarto.
—Eu também vou, estou cansada. - falei indo para a porta e minha—Eu também vou, estou cansada. - falei indo para a porta e minha  

irmã saltou da cama onde estava sentada ao lado de Léo e veio atrás deirmã saltou da cama onde estava sentada ao lado de Léo e veio atrás de   
mim.mim.

—Tem que estar né? Você sumiu horas por aí com aquele gato! Vai—Tem que estar né? Você sumiu horas por aí com aquele gato! Vai   
me contar tudo, tudo!me contar tudo, tudo!

—Claro que vou.—Claro que vou.
Garanti  enquanto saíamos, no final das contas nem descansamosGaranti  enquanto saíamos, no final das contas nem descansamos  

pois minha irmã quis saber cada detalhe da minha aventura com Richie.pois minha irmã quis saber cada detalhe da minha aventura com Richie.   
Logo já estava amanhecendo e alguém bateu na porta, fui abrir e dei comLogo já estava amanhecendo e alguém bateu na porta, fui abrir e dei com  
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Zac de cabelo molhado, barba feita, camiseta preta e claro um perfumeZac de cabelo molhado, barba feita, camiseta preta e claro um perfume   
delicioso.delicioso.

—Bom dia bonitinha – ele piscou – já estão prontas?—Bom dia bonitinha – ele piscou – já estão prontas?
—A Ágatha está escovando os dentes e então estaremos prontas.—A Ágatha está escovando os dentes e então estaremos prontas.
—Vamos esperar vocês na recepção do hotel, não demorem.—Vamos esperar vocês na recepção do hotel, não demorem.
—Pode deixar.—Pode deixar.
Garanti e ele saiu pelo corredor, Léo apareceu fechando a porta doGaranti e ele saiu pelo corredor, Léo apareceu fechando a porta do  

quarto ao lado e deu um sorriso quando me viu.quarto ao lado e deu um sorriso quando me viu.
—Bom dia Nia.—Bom dia Nia.
—Oi Léo.—Oi Léo.
Ele passou e quando fui fechar a porta a Mari chegou, com umaEle passou e quando fui fechar a porta a Mari chegou, com uma  

roupa diferente de horas atrás e com seus cabelos rosados presos.roupa diferente de horas atrás e com seus cabelos rosados presos.
—A Lídia não vai ir, disse que quer ficar dormindo. - informou ela—A Lídia não vai ir, disse que quer ficar dormindo. - informou ela   

como se não tivesse dado muita importância ao fato.como se não tivesse dado muita importância ao fato.
—Estou pronta, vamos lá. - minha irmã se juntou a nós.—Estou pronta, vamos lá. - minha irmã se juntou a nós.
—Vamos  então,  estou  ansiosa  para  acabar  com  eles.  -  falei—Vamos  então,  estou  ansiosa  para  acabar  com  eles.  -  falei   

trancando a porta atrás de nós.trancando a porta atrás de nós.
—Pegamos um monte ontem e você quer mais? Que disposição. -—Pegamos um monte ontem e você quer mais? Que disposição. -   

observou Mari.observou Mari.
—Nunca será o suficiente. - assegurei.—Nunca será o suficiente. - assegurei.
—O Neitan não vai também? - estranhou Ágatha quando chegamos—O Neitan não vai também? - estranhou Ágatha quando chegamos  

aos carros.aos carros.
—Não quis ir, disse que nós somos capazes de executar o serviço—Não quis ir, disse que nós somos capazes de executar o serviço   

sem ele. - informou Zac antes de entrar em seu carro.sem ele. - informou Zac antes de entrar em seu carro.
—Que estranho, ele pareceu tão animado ontem, queria ele mesmo—Que estranho, ele pareceu tão animado ontem, queria ele mesmo  

dar  fim nesse vampiros.  -  minha irmã comentou quando entramos nodar fim nesse vampiros.  -  minha irmã comentou quando entramos no  
carro, eu ia dirigir de novo.carro, eu ia dirigir de novo.

—Hum... sabe o que eu acho gurias? Que ele está chateado com a—Hum... sabe o que eu acho gurias? Que ele está chateado com a  
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Lavígnia. - Mari.Lavígnia. - Mari.
—Eu por quê?! Não fiz nada para ele. - protestei enquanto seguia o—Eu por quê?! Não fiz nada para ele. - protestei enquanto seguia o   

carro dos garotos.carro dos garotos.
—Ele não disfarçou nem um pouco que não gostou de ver você com—Ele não disfarçou nem um pouco que não gostou de ver você com  

o loiro gato ontem. - apontou Ágatha.o loiro gato ontem. - apontou Ágatha.
—Sinto muito por ele, não posso fazer nada. - afirmei.—Sinto muito por ele, não posso fazer nada. - afirmei.
—Ele gosta de você Lavígnia. - Mari.—Ele gosta de você Lavígnia. - Mari.
—Nada a ver essa história.—Nada a ver essa história.
—Por que não tenta ficar com ele irmã? Afinal ele é um homem—Por que não tenta ficar com ele irmã? Afinal ele é um homem  

lindo e muito gente boa... e tá na cara como ele está a fim de ti.lindo e muito gente boa... e tá na cara como ele está a fim de ti.
—Gente para por favor, não tem nada rolando entre ele e eu que—Gente para por favor, não tem nada rolando entre ele e eu que  

não  sejam  brigas  de  vez  em  quando,  ele  e  eu  definitivamente  nuncanão  sejam  brigas  de  vez  em  quando,  ele  e  eu  definitivamente  nunca  
vamos conseguir sermos bons amigo e além do mais Mari pelo que euvamos conseguir sermos bons amigo e além do mais Mari pelo que eu  
bem me lembro você sempre gostou dele. - lembrei-a.bem me lembro você sempre gostou dele. - lembrei-a.

—Já  passou,  fiquei  encantada  com  a  beleza  dele  quando  nos—Já  passou,  fiquei  encantada  com  a  beleza  dele  quando  nos  
conhecemos mas já passou, conhecemos mas já passou, it's overit's over33 ok? ok?

—Não  quero  mais  falar  disso,  problema  é  dele  se  quiser  ficar—Não  quero  mais  falar  disso,  problema  é  dele  se  quiser  ficar   
sonhando comigo. - fui categórica. sonhando comigo. - fui categórica. 

—Cabeça dura você. —Cabeça dura você. 
Xingou Mari mas eu nem bola, não iria jamais ter nada com o Neit eXingou Mari mas eu nem bola, não iria jamais ter nada com o Neit e   

ponto final. Quando chegávamos na rua fomos dirigindo mais devagar eponto final. Quando chegávamos na rua fomos dirigindo mais devagar e   
ficamos longe da tal casa, reparei que em todas as portas havia guirlandasficamos longe da tal casa, reparei que em todas as portas havia guirlandas  
ou tranças de cabeças de alho. Aquilo era perfeito pois vampiros odeiamou tranças de cabeças de alho. Aquilo era perfeito pois vampiros odeiam  
o cheiro além do mesmo provocar queimaduras e ser tóxico para eles. Ao cheiro além do mesmo provocar queimaduras e ser tóxico para eles. A  
mãe natureza tinha providenciado algumas coisinhas para incomodar omãe natureza tinha providenciado algumas coisinhas para incomodar o   
sobrenatural, espíritos e fantasmas não conseguiam atravessar uma linhasobrenatural, espíritos e fantasmas não conseguiam atravessar uma linha  
de  sal  por  exemplo,  fogo  é  capaz  de  destruir  qualquer  coisa  física  ede  sal  por  exemplo,  fogo  é  capaz  de  destruir  qualquer  coisa  física  e   

3 Está encerrado, está acabado.
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lobisomens perdem toda sua força fora da lua cheia em contrapartida oslobisomens perdem toda sua força fora da lua cheia em contrapartida os   
cães do inferno são mais fortes na lua negra.cães do inferno são mais fortes na lua negra.

Olhei  a  tal  casa  ao  longe,  era  grande  e  de  madeira,  tinha  doisOlhei  a  tal  casa  ao  longe,  era  grande  e  de  madeira,  tinha  dois   
andares e um sótão com aquela sugestiva janelinha de vidro mostrandoandares e um sótão com aquela sugestiva janelinha de vidro mostrando  
apenas escuro. Lembrava um pouco a famosa casa mal-assombrada deapenas escuro. Lembrava um pouco a famosa casa mal-assombrada de  
AmytivilleAmytiville44 nos Estados Unidos onde um jovem matou toda a família a nos Estados Unidos onde um jovem matou toda a família a   
tiros de rifle pois afirmava ter ouvido vozes que o ordenavam a fazer isso.tiros de rifle pois afirmava ter ouvido vozes que o ordenavam a fazer isso.   
Ele foi preso e a casa vendida para uma família que aguentou morar láEle foi preso e a casa vendida para uma família que aguentou morar lá   
por apenas 28 dias por não suportarem as terríveis assombrações no local.por apenas 28 dias por não suportarem as terríveis assombrações no local.   
Ficamos ali observando de longe enquanto ia amanhecendo e os raios deFicamos ali observando de longe enquanto ia amanhecendo e os raios de  
sol  se  espalhavam  pelo  céu.  Pelo  jeito  nenhum  dos  vampiros  ousousol  se  espalhavam  pelo  céu.  Pelo  jeito  nenhum  dos  vampiros  ousou  
chegar  em casa perto da hora do sol nascer, já deveriam estar em casachegar  em casa perto da hora do sol nascer, já deveriam estar em casa   
antes de chegarmos.antes de chegarmos.

Teríamos  que  ser  rápidos  e  discretos  já  que  era  sábado  e  todosTeríamos  que  ser  rápidos  e  discretos  já  que  era  sábado  e  todos  
estariam em casa na vizinhança. Não teríamos que esperar muito maisestariam em casa na vizinhança. Não teríamos que esperar muito mais  
pois  assim  que  o  primeiro  raio  de  sol  brilha  no  céu  o  reinado  dospois  assim  que  o  primeiro  raio  de  sol  brilha  no  céu  o  reinado  dos   
vampiros termina. Sendo interrompido em alguns períodos místicos dovampiros termina. Sendo interrompido em alguns períodos místicos do  
dia quando eles poderiam acordar e sair se quisessem mas era raro dedia quando eles poderiam acordar e sair se quisessem mas era raro de  
isso acontecer. Zac saiu do carro e eu espiei meu relógio, eram seis e vinteisso acontecer. Zac saiu do carro e eu espiei meu relógio, eram seis e vinte   
e três da manhã. Ele tirou uma sacola de lona preta do banco de trás e nóse três da manhã. Ele tirou uma sacola de lona preta do banco de trás e nós   
saímos do nosso carro também. saímos do nosso carro também. 

—Não há nenhuma câmera de vigilância por aqui já verificamos—Não há nenhuma câmera de vigilância por aqui já verificamos  
tudo ontem, vamos entrar fazer o serviço e ficar bem longe enquanto atudo ontem, vamos entrar fazer o serviço e ficar bem longe enquanto a   
casa queima, entenderam? - Zac o vice-líder. casa queima, entenderam? - Zac o vice-líder. 

—Ok. - concordamos.—Ok. - concordamos.
—E como vamos entrar?  Se  arrombarmos o  portão a  polícia  vai—E como vamos entrar?  Se  arrombarmos o  portão a  polícia  vai   

desconfiar de incêndio criminoso. - lancei a dúvida.desconfiar de incêndio criminoso. - lancei a dúvida.
44 Caso verídico investigado pelo famoso casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren em 1976.Caso verídico investigado pelo famoso casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren em 1976.
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—É exatamente isso que nós queremos que eles pensem, eu trouxe—É exatamente isso que nós queremos que eles pensem, eu trouxe  
garrafas de cerveja, cigarros e isqueiro. Vou deixar tudo aqui e a políciagarrafas de cerveja, cigarros e isqueiro. Vou deixar tudo aqui e a polícia   
vai  pensar  que  alguns  desordeiros  invadiram  a  casa  para  curtir  evai  pensar  que  alguns  desordeiros  invadiram  a  casa  para  curtir  e   
acabaram incendiando tudo depois.acabaram incendiando tudo depois.

—Ótima ideia.—Ótima ideia.
Mari  gostou  e  Léo  quebrou  o  cadeado  que  prendia  grossasMari  gostou  e  Léo  quebrou  o  cadeado  que  prendia  grossas  

correntes que fechavam o portão alto de ferro, isolei tudo com um campocorrentes que fechavam o portão alto de ferro, isolei tudo com um campo  
de energia para que não fizesse barulho. Caminhamos rapidamente até ade energia para que não fizesse barulho. Caminhamos rapidamente até a  
porta de madeira, Léo fez um sinal para que eu cuidasse do barulho eporta de madeira, Léo fez um sinal para que eu cuidasse do barulho e   
arrombou  a  porta  com  um  pé  de  cabra  que  certamente  ficaria  ali.arrombou  a  porta  com  um  pé  de  cabra  que  certamente  ficaria  ali.   
Adentramos então naquele local tenebroso, quase não havia móveis e osAdentramos então naquele local tenebroso, quase não havia móveis e os   
poucos que havia estavam cobertos por lençóis.  Muita poeira,  teias depoucos que havia estavam cobertos por lençóis.  Muita poeira,  teias de   
aranha por todo lugar e grossas e empoeiradas cortinas entreabertas poraranha por todo lugar e grossas e empoeiradas cortinas entreabertas por   
onde eles provavelmente observavam a vizinhança. onde eles provavelmente observavam a vizinhança. 

Zac pôs a sacola preta no chão e a abriu revelando seu conteúdo,Zac pôs a sacola preta no chão e a abriu revelando seu conteúdo,   
estacas  de  prata  de  uns  trinta  centímetros.  Cada  um  de  nós  pegouestacas  de  prata  de  uns  trinta  centímetros.  Cada  um  de  nós  pegou  
algumas e ele apontou para o andar de cima, era lá que eles estavam. Láalgumas e ele apontou para o andar de cima, era lá que eles estavam. Lá  
em cima ele repetiu os sinais de comando indicando onde cada um de nósem cima ele repetiu os sinais de comando indicando onde cada um de nós   
deveria entrar, de onde eu estava no topo da escada vi uma grande saladeveria entrar, de onde eu estava no topo da escada vi uma grande sala   
onde havia apenas uma estante cheia de livros, um tapete grande e doisonde havia apenas uma estante cheia de livros, um tapete grande e dois  
caixões negros no chão. Meu coração gelou, juro! Deu um pouco de medocaixões negros no chão. Meu coração gelou, juro! Deu um pouco de medo   
é claro, acho que sentir medo de vez em quando fazia parte do negócio.é claro, acho que sentir medo de vez em quando fazia parte do negócio.   
Fui para lá enquanto os outros se espalharam.Fui para lá enquanto os outros se espalharam.

Os caixões eram antigos daqueles de madeira simples que seguiamOs caixões eram antigos daqueles de madeira simples que seguiam  
o formato do corpo e tem uma tampa que sai inteira mas é claro que semo formato do corpo e tem uma tampa que sai inteira mas é claro que sem   
o  desenho  da  cruz.  Esse  símbolo  sagrado  sempre  foi  completamenteo  desenho  da  cruz.  Esse  símbolo  sagrado  sempre  foi  completamente  
evitado pelos seres das trevas. Eu sabia que eles não podiam me ouvirevitado pelos seres das trevas. Eu sabia que eles não podiam me ouvir   
mas mesmo assim fui pé por pé até o caixão que ficava mais próximo damas mesmo assim fui pé por pé até o caixão que ficava mais próximo da   
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estante, ajoelhei-me ao lado do mesmo, segurei com os dentes uma dasestante, ajoelhei-me ao lado do mesmo, segurei com os dentes uma das  
três  estacas  que  eu  tinha  pego  pois  eram  finas  como  uma  daquelastrês  estacas  que  eu  tinha  pego  pois  eram  finas  como  uma  daquelas  
canetas marca texto. Então com cuidado tirei a tampa e a coloquei de ladocanetas marca texto. Então com cuidado tirei a tampa e a coloquei de lado   
para então quase morrer do coração!para então quase morrer do coração!

A criatura que estava ali  era  um velho todo enrugado,  com umA criatura que estava ali  era  um velho todo enrugado,  com um  
nariz  fino e  comprido,  lábios  finos  e  seus horrorosos  olhos azuis  comnariz  fino e  comprido,  lábios  finos  e  seus horrorosos  olhos azuis  com  
fundo avermelhado estavam abertos. Arfei levemente com o baita susto efundo avermelhado estavam abertos. Arfei levemente com o baita susto e  
não perdi tempo, cravei bem fundo a estaca no meio do peito daquelenão perdi tempo, cravei bem fundo a estaca no meio do peito daquele  
parente do Conde Drácula, ele arfou longamente e seus punhos e lábiosparente do Conde Drácula, ele arfou longamente e seus punhos e lábios   
começaram a tremer, então empurrei mais a estaca até ela tocar o fundocomeçaram a tremer, então empurrei mais a estaca até ela tocar o fundo  
do caixão cheio de terra. Como ele era um imortal e de um tipo específicodo caixão cheio de terra. Como ele era um imortal e de um tipo específico   
de vampiro iria demorar alguns minutos até que seu corpo começasse ade vampiro iria demorar alguns minutos até que seu corpo começasse a  
entrar em combustão pela reação da prata.entrar em combustão pela reação da prata.

E por falar nisso você já se perguntou porque a prata é tão fatalE por falar nisso você já se perguntou porque a prata é tão fatal   
contra os seres das trevas? A história é que a prata foi abençoada a sercontra os seres das trevas? A história é que a prata foi abençoada a ser  
amaldiçoada contra todos os seres das trevas pois foi por trinta moedasamaldiçoada contra todos os seres das trevas pois foi por trinta moedas  
de  prata  que  Judas  Iscariotes  traiu  Jesus  Cristo.  O  grande  tesouro  dede  prata  que  Judas  Iscariotes  traiu  Jesus  Cristo.  O  grande  tesouro  de   
Judas tornou-se sua maldição e também para todos os seres malignos.Judas tornou-se sua maldição e também para todos os seres malignos.   
Nem quis olhar direito aquela coisa feia e corri para o outro caixão queNem quis olhar direito aquela coisa feia e corri para o outro caixão que  
estava meio escondido atrás de uma velha escrivaninha. Abri a tampa eestava meio escondido atrás de uma velha escrivaninha. Abri a tampa e   
desta vez encontrei uma mulher, mais jovem que o velho vampiro, tinhadesta vez encontrei uma mulher, mais jovem que o velho vampiro, tinha  
uma aparência de cinquenta anos mas era até bonita, pele branquíssima,uma aparência de cinquenta anos mas era até bonita, pele branquíssima,  
magra,  lábios  rubros  e  longos  cabelos  pretos.  Sua  expressão  eramagra,  lábios  rubros  e  longos  cabelos  pretos.  Sua  expressão  era   
ameaçadora e má, ergui meu braço e o desci com força fazendo a estacaameaçadora e má, ergui meu braço e o desci com força fazendo a estaca   
atravessar seu coração, ela moveu-se de leve e isso foi tudo.atravessar seu coração, ela moveu-se de leve e isso foi tudo.

Levantei e saí daquela sala que estava me dando arrepios, distraídaLevantei e saí daquela sala que estava me dando arrepios, distraída  
e de costas esbarrei em alguém. Ele agarrou o meu braço e perguntou:e de costas esbarrei em alguém. Ele agarrou o meu braço e perguntou:

—Já terminou?—Já terminou?
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—Matei dois. - respondi.—Matei dois. - respondi.
—Ótimo, eu matei um também. Vamos sair daqui. —Ótimo, eu matei um também. Vamos sair daqui. 
Disse  Léo  virando-me para  a  escada e  nisso  os  outros  surgiramDisse  Léo  virando-me para  a  escada e  nisso  os  outros  surgiram  

também. Descemos em silêncio até a sala onde Zac pegou a sacola detambém. Descemos em silêncio até a sala onde Zac pegou a sacola de  
lona.lona.

—Nosso trabalho já está feito, vamos dar o fora.—Nosso trabalho já está feito, vamos dar o fora.
—Boa ideia, esse lugar é muito sinistro. - Mari.—Boa ideia, esse lugar é muito sinistro. - Mari.
—Vou começar o incêndio.—Vou começar o incêndio.
Informou minha irmã fixando seus olhos castanhos no lençol queInformou minha irmã fixando seus olhos castanhos no lençol que  

deveria estar cobrindo um sofá e em segundos ele começou a pegar fogo.deveria estar cobrindo um sofá e em segundos ele começou a pegar fogo.  
Saímos então da casa e Zac deixou garrafas vazias e tocos de cigarrosSaímos então da casa e Zac deixou garrafas vazias e tocos de cigarros   
perto dos degraus de pedra que levavam até a porta. Fomos até os carrosperto dos degraus de pedra que levavam até a porta. Fomos até os carros   
e entramos.e entramos.

—Isso vai demorar muito? - perguntei à minha irmã.—Isso vai demorar muito? - perguntei à minha irmã.
—Se  fosse  fogo  normal  levaria  umas  três  horas  para  destruir—Se  fosse  fogo  normal  levaria  umas  três  horas  para  destruir   

completamente a casa, mas acontece que não é.completamente a casa, mas acontece que não é.
Ela respondeu concentrando-se e então vimos pelas janelas da casaEla respondeu concentrando-se e então vimos pelas janelas da casa  

chamas  imensas  que  se  formavam em seu  interior,  de  repente  surgiuchamas  imensas  que  se  formavam em seu  interior,  de  repente  surgiu  
também nas janelas de cima e na do sótão como se em cada cômodo datambém nas janelas de cima e na do sótão como se em cada cômodo da   
causa houvesse um foco de incêndio.  Logo o fogo tornou-se imenso ecausa houvesse um foco de incêndio.  Logo o fogo tornou-se imenso e   
ardia  a  casa  do  chão  ao  alto  do  teto,  comecei  a  perceber  as  pessoasardia  a  casa  do  chão  ao  alto  do  teto,  comecei  a  perceber  as  pessoas   
espiando entre as cortinas e um ou outro mais corajoso saíra ao portãoespiando entre as cortinas e um ou outro mais corajoso saíra ao portão  
para ver o fim da casa amaldiçoada.para ver o fim da casa amaldiçoada.

Como as estacas eram de prata elas iriam derreter e se misturarComo as estacas eram de prata elas iriam derreter e se misturar  
com as ruínas da casa. Imaginamos que alguém chamaria os bombeiroscom as ruínas da casa. Imaginamos que alguém chamaria os bombeiros   
mas não foi assim. Em poucos minutos a madeira foi consumida restandomas não foi assim. Em poucos minutos a madeira foi consumida restando  
apenas as estruturas que caíam, o interessante era que mesmo não tendoapenas as estruturas que caíam, o interessante era que mesmo não tendo  
mais  muito  material  o  fogo  continuava  intenso  com chamas  enormes.mais  muito  material  o  fogo  continuava  intenso  com chamas  enormes.   
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Mais alguns minutos e tudo que havia sobrado eram cinzas e esse foi oMais alguns minutos e tudo que havia sobrado eram cinzas e esse foi o   
fim dos vampiros de Salzburg. fim dos vampiros de Salzburg. 

F                             F                             
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        77
Espíritos Nazistas:Espíritos Nazistas:   
 os Fantasmas de   os Fantasmas de  

 Varsóvia Varsóvia
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epois daquela noite em claro tudo o que nós queríamos era voltarepois daquela noite em claro tudo o que nós queríamos era voltar   
ao  hotel  e  dormir.  Quando  voltei  para  o  quarto  só  tirei  aao  hotel  e  dormir.  Quando  voltei  para  o  quarto  só  tirei  a  
maquiagem,  coloquei  minha  camisola  e  dormi  até  umas  cincomaquiagem,  coloquei  minha  camisola  e  dormi  até  umas  cinco  

horas  da  tarde.  Aquela  tinha  sido  a  noite  mais  legal  da  minha  vida!horas  da  tarde.  Aquela  tinha  sido  a  noite  mais  legal  da  minha  vida!   
Acabar com vampiros era tudo que eu mais queria e tinha saído tudoAcabar com vampiros era tudo que eu mais queria e tinha saído tudo   
perfeito.perfeito.

D
—Será que tem algum McDonalds aqui por perto? - indagou minha—Será que tem algum McDonalds aqui por perto? - indagou minha  

irmã saindo do banho. irmã saindo do banho. 
—Deve  ter,  tem em todo  lugar  do  mundo.  -  respondi  fechando—Deve  ter,  tem em todo  lugar  do  mundo.  -  respondi  fechando  

minha bota de salto alto agulha.minha bota de salto alto agulha.
—Só quero um sanduíche bem grande e um copo de suco gigante.—Só quero um sanduíche bem grande e um copo de suco gigante.
—E eu quero um café. Dormi muito mas ainda estou com sono.—E eu quero um café. Dormi muito mas ainda estou com sono.
—A noite foi muito boa, né?—A noite foi muito boa, né?
—Você nem faz ideia, caçar os vampiros nas tubulações antigas foi—Você nem faz ideia, caçar os vampiros nas tubulações antigas foi  

como estar  em um filme.  Acredite  você perdeu a melhor parte.  -  faleicomo estar  em um filme.  Acredite  você perdeu a melhor parte.  -  falei  
levantando-me para ir fazer uma maquiagem poderosa.levantando-me para ir fazer uma maquiagem poderosa.

—Não duvido, mas tenho certeza de que muitas outras situações—Não duvido, mas tenho certeza de que muitas outras situações  
virão e vou adorar. Mas mudando de assunto, o que você vai fazer essavirão e vou adorar. Mas mudando de assunto, o que você vai fazer essa   
noite.noite.

Perguntou ela enquanto eu fazia uso de sombras marrom e pretaPerguntou ela enquanto eu fazia uso de sombras marrom e preta  
para dar um toque dark e sensual ao meu olhar.para dar um toque dark e sensual ao meu olhar.

—Sei lá, dar uma volta por aí e curtir a noite, aprendi a jogar sinuca—Sei lá, dar uma volta por aí e curtir a noite, aprendi a jogar sinuca  
ontem viu? ontem viu? 

—Eu  vi  maninha,  estava  num  clima  com  aquele  gato  enquanto—Eu  vi  maninha,  estava  num  clima  com  aquele  gato  enquanto  
jogavam. Podemos ir em algum lugar para jogar e caçar uns gatinhos,jogavam. Podemos ir em algum lugar para jogar e caçar uns gatinhos,   
você me ensina né? você me ensina né? 

—Com  certeza,  vamos  arrasar.  -  respondi  passando  meu  batom—Com  certeza,  vamos  arrasar.  -  respondi  passando  meu  batom  
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vermelho.vermelho.
—Gurias vamos sair para comer alguma coisa? -  Mari entrou no—Gurias vamos sair para comer alguma coisa? -  Mari entrou no  

quarto sem bater.quarto sem bater.
—É isso que estamos indo fazer agora, cadê os outros? - minha irmã—É isso que estamos indo fazer agora, cadê os outros? - minha irmã  

perguntou.perguntou.
—A Lídia  está  vindo e  os guris  eu nem vi,  vai  que ainda estão—A Lídia  está  vindo e  os guris  eu nem vi,  vai  que ainda estão   

dormindo.dormindo.
—Então  vamos deixá-los  descansar  bastante.  -  falei  entrando  no—Então  vamos deixá-los  descansar  bastante.  -  falei  entrando  no  

quarto.quarto.
—Oi meninas, já estão de saída? - Lídia surgiu na porta que Mari—Oi meninas, já estão de saída? - Lídia surgiu na porta que Mari  

deixou aberta.deixou aberta.
—Estamos sim, vamos lá. - Ágatha.—Estamos sim, vamos lá. - Ágatha.
—Onde pretendem ir? - Lid quis saber.—Onde pretendem ir? - Lid quis saber.
—Acho que o restaurante do hotel é uma boa né? Pelo menos lá—Acho que o restaurante do hotel é uma boa né? Pelo menos lá   

eles falam inglês e temos uma falante de inglês aqui. - Mari me apontou.eles falam inglês e temos uma falante de inglês aqui. - Mari me apontou.
—Eu queria ir no MacDonalds mas pode ser isso mesmo.—Eu queria ir no MacDonalds mas pode ser isso mesmo.
Conformou-se minha irmã e então fomos ao restaurante, ficamos láConformou-se minha irmã e então fomos ao restaurante, ficamos lá  

umas  duas  depois  de  comer  então  decidimos  ir  dar  uma  volta  pelosumas  duas  depois  de  comer  então  decidimos  ir  dar  uma  volta  pelos  
quarteirões em volta. Afinal estávamos em um país bem longe do nosso equarteirões em volta. Afinal estávamos em um país bem longe do nosso e  
nada como conhecer,  não é? A noite  já  tinha caído e então decidimosnada como conhecer,  não é? A noite  já  tinha caído e então decidimos  
entrar num bar há duas quadras do hotel, um lugar bem animadinho comentrar num bar há duas quadras do hotel, um lugar bem animadinho com  
gente bonita e uma musiquinha ambiente que não saía dos rocks antigos.gente bonita e uma musiquinha ambiente que não saía dos rocks antigos.   
Sentamos à uma mesa bem no canto e ficamos lá bebendo e conversandoSentamos à uma mesa bem no canto e ficamos lá bebendo e conversando  
até  que então os  meninos pareceram ter  a  mesma ideia  que nós.  Masaté  que então os  meninos pareceram ter  a  mesma ideia  que nós.  Mas  
apenas  Léo  e  Neitan  muito  bem  acompanhados  por  duas  garotas,apenas  Léo  e  Neitan  muito  bem  acompanhados  por  duas  garotas,  
sentaram-se ao oposto de onde estávamos e nem se deram conta da nossasentaram-se ao oposto de onde estávamos e nem se deram conta da nossa  
presença.presença.

—Olha quem está ali. - fui a primeira a notar.—Olha quem está ali. - fui a primeira a notar.
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—Nem nos viram. - observou Lid.—Nem nos viram. - observou Lid.
—E o outro onde estará? - minha irmã.—E o outro onde estará? - minha irmã.
—Pode ter certeza de que está com uma garota, conheço bem meu—Pode ter certeza de que está com uma garota, conheço bem meu  

primo. - informou Lid tomando mais um gole de seu vermute.primo. - informou Lid tomando mais um gole de seu vermute.
Minha irmã pareceu meio contrariada e  eu achei muito engraçadoMinha irmã pareceu meio contrariada e  eu achei muito engraçado  

aquele jogo de sedução entre ela e o Zac, ele dando em cima dela e ela seaquele jogo de sedução entre ela e o Zac, ele dando em cima dela e ela se   
fazendo de difícil mas se importando com quem ele andava.fazendo de difícil mas se importando com quem ele andava.

—Homens são todos iguais. - reclamou ela bebendo seu drink de—Homens são todos iguais. - reclamou ela bebendo seu drink de  
vodca com licor.vodca com licor.

—Ah mas com certeza. - concordou Mari – o Neit que eu vejo pela—Ah mas com certeza. - concordou Mari – o Neit que eu vejo pela  
primeira vez assim tão animadinho.primeira vez assim tão animadinho.

—É que meu irmão sempre foi mais sério, sabe? Ele já teve dois—É que meu irmão sempre foi mais sério, sabe? Ele já teve dois   
namoros  de  dois  e  quatro  anos  essa  última  ex  dele  ainda  énamoros  de  dois  e  quatro  anos  essa  última  ex  dele  ainda  é   
superapaixonada tem que ver. - relatou Lid.superapaixonada tem que ver. - relatou Lid.

—Quatro anos? Putz, quase um casamento. - exagerou minha irmã—Quatro anos? Putz, quase um casamento. - exagerou minha irmã  
e eu fiquei de olho quando ele e a garota se beijaram e que beijo!e eu fiquei de olho quando ele e a garota se beijaram e que beijo!

—Estou a fim de jogar um pouquinho, alguém quer? - apontei uma—Estou a fim de jogar um pouquinho, alguém quer? - apontei uma  
mesa de sinuca vazia bem em frente aos dois.mesa de sinuca vazia bem em frente aos dois.

—Eu quero, você vai me ensinar.—Eu quero, você vai me ensinar.
Levantou-se  Ágatha  e  eu  tirei  minha  jaqueta  jeans  para  revelarLevantou-se  Ágatha  e  eu  tirei  minha  jaqueta  jeans  para  revelar  

minha frente única com um grande decote, peguei meu copo com umaminha frente única com um grande decote, peguei meu copo com uma  
recém-abastecida dose de conhaque e fomos para lá, Ágatha largou seurecém-abastecida dose de conhaque e fomos para lá, Ágatha largou seu  
copo num canto da mesa e eu em outro. copo num canto da mesa e eu em outro. 

—Joguei algumas vezes com o pessoal lá da faculdade mas você—Joguei algumas vezes com o pessoal lá da faculdade mas você  
deve ter aprendido outro tipo de jogo com aquele gato, né?deve ter aprendido outro tipo de jogo com aquele gato, né?

—É... alguns. - pisquei para ela – Vamos lá.—É... alguns. - pisquei para ela – Vamos lá.
Depois de poucos segundos Neit notou nossa presença quando meDepois de poucos segundos Neit notou nossa presença quando me  

inclinei para dar uma tacada, mirei bem a bola branca e acertei-a, só entãoinclinei para dar uma tacada, mirei bem a bola branca e acertei-a, só então  
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levantei  meus  olhos  para  ele  mas  fingi  não  conhecê-lo,  não  querialevantei  meus  olhos  para  ele  mas  fingi  não  conhecê-lo,  não  queria  
estragar a paquera dele. Seus olhos me devoraram mas logo ele tambémestragar a paquera dele. Seus olhos me devoraram mas logo ele também   
fingiu que não me conhecia. É a vida! Joguei algumas partidas com minhafingiu que não me conhecia. É a vida! Joguei algumas partidas com minha   
irmã  que  pegou  bem  rápido  o  jogo  pois  é  tão  inteligente  quanto  eu.irmã  que  pegou  bem  rápido  o  jogo  pois  é  tão  inteligente  quanto  eu.  
Estava bem divertido e eu ignorava completamente os beijos que Neit e aEstava bem divertido e eu ignorava completamente os beijos que Neit e a   
mocinha trocavam mas não ignorei um certo loiro gatinho entrando pelamocinha trocavam mas não ignorei um certo loiro gatinho entrando pela  
porta com outro cara tão gato quanto ele.porta com outro cara tão gato quanto ele.

Richie sorriu charmoso para mim e veio na minha direção.Richie sorriu charmoso para mim e veio na minha direção.
—Pelo  que  vejo  aprendeu  direitinho  –  ele  disse  e  eu  sorri  com—Pelo  que  vejo  aprendeu  direitinho  –  ele  disse  e  eu  sorri  com  

charme – achei você de novo, acho que agora você tem que me dar seucharme – achei você de novo, acho que agora você tem que me dar seu  
telefone.telefone.

—E por acaso você não andou entrando em todos os bares perto do—E por acaso você não andou entrando em todos os bares perto do   
meu hotel me procurando? - perguntei toda sedutora.meu hotel me procurando? - perguntei toda sedutora.

—Você não é nada modesta, princesa.—Você não é nada modesta, princesa.
—Eu sou inesquecível... ou vai dizer que não?—Eu sou inesquecível... ou vai dizer que não?
—Completamente inesquecível. - disse num tom baixo e eu sorri.—Completamente inesquecível. - disse num tom baixo e eu sorri.
—Hum hum – pigarreou minha irmã e eu ri.—Hum hum – pigarreou minha irmã e eu ri.
——Let me introduce my sister, Ágatha.Let me introduce my sister, Ágatha.
A apresentei e minha irmã apertou a mão que ele lhe oferecia, oA apresentei e minha irmã apertou a mão que ele lhe oferecia, o  

amigo dele estava bem interessado na Ágatha pelo jeito pois não tirava osamigo dele estava bem interessado na Ágatha pelo jeito pois não tirava os   
olhos de cima dela.olhos de cima dela.

—Esse é meu amigo Martin – ele disse em inglês – ele passou um—Esse é meu amigo Martin – ele disse em inglês – ele passou um  
ano na América do Sul e conheceu o seu país.ano na América do Sul e conheceu o seu país.

—Ah que legal e o que achou de lá?—Ah que legal e o que achou de lá?
—A América do Sul é linda e uma aventura de ponta a ponta. -—A América do Sul é linda e uma aventura de ponta a ponta. -   

disse ele em espanhol.disse ele em espanhol.
—Oh até  que  enfim posso  me comunicar  com alguém por  aqui—Oh até  que  enfim posso  me comunicar  com alguém por  aqui  

mesmo que parcialmente. - animou-se minha irmã. mesmo que parcialmente. - animou-se minha irmã. 
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E assim foi, já que todo mundo podia comunicar-se eles ficaram porE assim foi, já que todo mundo podia comunicar-se eles ficaram por   
ali e acabamos jogando juntos, ora Ágatha e eu contra eles e depois Richieali e acabamos jogando juntos, ora Ágatha e eu contra eles e depois Richie   
e  eu contra  Ágatha e  Martin.  Ignorei  Léo e  Neit  por todo tempo quee eu contra  Ágatha e  Martin.  Ignorei  Léo e  Neit  por todo tempo que  
estivemos lá, embora às vezes eu o visse  beijando a garotinha com quemestivemos lá, embora às vezes eu o visse  beijando a garotinha com quem  
estava e por fim Neit e ela saíram juntos. Tive que dar meu telefone aoestava e por fim Neit e ela saíram juntos. Tive que dar meu telefone ao   
Richie como havia prometido se nos encontrássemos outra vez e ficamosRichie como havia prometido se nos encontrássemos outra vez e ficamos   
juntos  outra  vez  mas  Ágatha  não  se  envolveu  com  Martin.  Porém,juntos  outra  vez  mas  Ágatha  não  se  envolveu  com  Martin.  Porém,  
naquela  noite eu não estava nem um pouco interessada em virar  pelanaquela  noite eu não estava nem um pouco interessada em virar  pela  
madrugada  e  acabar  dormindo  o  dia  todo.  Lá  pela  uma  e  pouca  damadrugada  e  acabar  dormindo  o  dia  todo.  Lá  pela  uma  e  pouca  da  
manhã nos despedimos mesmo com os pedidos deles para que ficássemosmanhã nos despedimos mesmo com os pedidos deles para que ficássemos  
mais.  Marquei de encontrar Richie à tarde e voltamos para o hotel commais.  Marquei de encontrar Richie à tarde e voltamos para o hotel com  
Mari e Lid que nos acompanharam quando saímos.Mari e Lid que nos acompanharam quando saímos.

Na manhã seguinte pouco antes das onze horas uma mensagem emNa manhã seguinte pouco antes das onze horas uma mensagem em  
nossos  celulares  nos  convocava  até  o  local  provisório  de  reuniões:  onossos  celulares  nos  convocava  até  o  local  provisório  de  reuniões:  o  
quarto do Léo.quarto do Léo.

—Qual a urgência? - perguntou Mari com cara de sono.—Qual a urgência? - perguntou Mari com cara de sono.
—Recebi um chamado do Vaticano essa manhã, temos trabalho a—Recebi um chamado do Vaticano essa manhã, temos trabalho a  

fazer na Polônia. - respondeu Léo.fazer na Polônia. - respondeu Léo.
—Polônia? - repeti surpresa, estava aí um país que eu queria muito—Polônia? - repeti surpresa, estava aí um país que eu queria muito  

conhecer.conhecer.
—Sim ao que parece algumas famílias estão sendo assombradas por—Sim ao que parece algumas famílias estão sendo assombradas por  

fantasmas da época do nazismo, estão apavorados.fantasmas da época do nazismo, estão apavorados.
—Caraca! - foi tipo a expressão geral.—Caraca! - foi tipo a expressão geral.
—Vamos  nos  preparar  e  partir  ainda  hoje  pois  esse  tipo  de—Vamos  nos  preparar  e  partir  ainda  hoje  pois  esse  tipo  de  

investigação pode levar dias. - Léo.investigação pode levar dias. - Léo.
—Bah cara, esse caso vai ser complicado pois como vamos achar os—Bah cara, esse caso vai ser complicado pois como vamos achar os  

restos mortais para destruir? - disse com razão Zac.restos mortais para destruir? - disse com razão Zac.
—Vamos  ter  que  dar  um  jeito,  se  não  conseguirmos  destruir  o—Vamos  ter  que  dar  um  jeito,  se  não  conseguirmos  destruir  o  
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espírito pelo menos temos que expulsá-lo das casas. - Neitan falou.espírito pelo menos temos que expulsá-lo das casas. - Neitan falou.
—E o que exatamente está acontecendo? - Ágatha indagou.—E o que exatamente está acontecendo? - Ágatha indagou.
—Ambos  os  casos  são  na  capital  Varsóvia,  em  1946  um  avião—Ambos  os  casos  são  na  capital  Varsóvia,  em  1946  um  avião  

alemão caiu sobre o local onde hoje funciona uma sapataria, é um negócioalemão caiu sobre o local onde hoje funciona uma sapataria, é um negócio  
pequeno de família. Ao que parece o piloto ainda vaga por lá achandopequeno de família. Ao que parece o piloto ainda vaga por lá achando  
estar sob ataque do exército aliado, frequentemente derruba as coisas dasestar sob ataque do exército aliado, frequentemente derruba as coisas das  
prateleiras,  ouve-se  gritos,  e  até  já  aconteceu  e  de  funcionários  seremprateleiras,  ouve-se  gritos,  e  até  já  aconteceu  e  de  funcionários  serem  
atacados  com  golpes.  A  situação  é  séria  e  vários  funcionários  já  seatacados  com  golpes.  A  situação  é  séria  e  vários  funcionários  já  se   
demitiram  com  medo  da  assombração  e  a  família  está  pensando  emdemitiram  com  medo  da  assombração  e  a  família  está  pensando  em  
abandonar o local. abandonar o local. 

—Credo. - Lid falou.—Credo. - Lid falou.
—É bem assustador mas o segundo caso também não fica atrás.—É bem assustador mas o segundo caso também não fica atrás.   

Uma família inteira de descendentes de um sobrevivente do holocaustoUma família inteira de descendentes de um sobrevivente do holocausto  
vêm sendo assombrada por um fantasma que eles dizem se tratar de umvêm sendo assombrada por um fantasma que eles dizem se tratar de um  
dos guardas de Auschwitz III que era a unidade que explorava a mão dedos guardas de Auschwitz III que era a unidade que explorava a mão de  
obra.obra.

—Puxa vida! Já vejo que teremos muito trabalho mesmo. - constatei—Puxa vida! Já vejo que teremos muito trabalho mesmo. - constatei  
meio  desanimada,  lidar  com fantasmas  já  não  era  lá  muito  legal  masmeio  desanimada,  lidar  com fantasmas  já  não  era  lá  muito  legal  mas   
fantasmas nazistas já é o fim!fantasmas nazistas já é o fim!

—Disso não há a menor dúvida, acho que teremos que investigar a—Disso não há a menor dúvida, acho que teremos que investigar a  
vida dos homens que hoje assombram esses lugares. O Vaticano passouvida dos homens que hoje assombram esses lugares. O Vaticano passou  
algum nome? - Ágatha.algum nome? - Ágatha.

—Do guarda é impossível mas o piloto era Oskar Himmler, foi o—Do guarda é impossível mas o piloto era Oskar Himmler, foi o  
único  nome  que  constou  sobre  uma  queda  de  avião  militar  naquelaúnico  nome  que  constou  sobre  uma  queda  de  avião  militar  naquela  
região. - Léo respondeu.região. - Léo respondeu.

—Acho  melhor  irmos  primeiro  à  casa  da  família,  enquanto  Léo—Acho  melhor  irmos  primeiro  à  casa  da  família,  enquanto  Léo  
tenta obter mais informações sobre o tal soldado nós tentamos localizar otenta obter mais informações sobre o tal soldado nós tentamos localizar o   
espírito. - propus.espírito. - propus.
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—Acho bom assim pois os dois casos são complexos demais para—Acho bom assim pois os dois casos são complexos demais para  
nos separarmos dessa vez. - Zac.nos separarmos dessa vez. - Zac.

—É  melhor  ficarmos  todos  juntos  mesmo.  Léo  vê  se  consegue—É  melhor  ficarmos  todos  juntos  mesmo.  Léo  vê  se  consegue  
algum hotel  para  nós  ainda hoje  e  partiremos  assim que  estiver  tudoalgum hotel  para  nós  ainda hoje  e  partiremos  assim que  estiver  tudo  
acertado. - ordenou Neit ainda me ignorando total, grande coisa.acertado. - ordenou Neit ainda me ignorando total, grande coisa.

—Vou ver isso agora. - Léo.—Vou ver isso agora. - Léo.
—Então é melhor arrumarmos as coisas para irmos. - Lid levantou-—Então é melhor arrumarmos as coisas para irmos. - Lid levantou-

se e eu a imitei.se e eu a imitei.
—À que horas você acha que iremos? - perguntei a Léo.—À que horas você acha que iremos? - perguntei a Léo.
—Assim que eu conseguir as reservas no hotel o que com certeza—Assim que eu conseguir as reservas no hotel o que com certeza  

vai ser bem rápido. - respondeu.vai ser bem rápido. - respondeu.
—Putz. - lamentei.—Putz. - lamentei.
—Tem algum compromisso na cidade? - Zac indagou com aquele—Tem algum compromisso na cidade? - Zac indagou com aquele  

ar de safado que dizia saber que meu compromisso era um homem.ar de safado que dizia saber que meu compromisso era um homem.
—Tenho sim, mas vou adiantar. - respondi.—Tenho sim, mas vou adiantar. - respondi.
—Mas com certeza vamos partir depois do almoço, né? Eu não vou—Mas com certeza vamos partir depois do almoço, né? Eu não vou   

ficar o resto do dia parando em lanchonetes. - Mari.ficar o resto do dia parando em lanchonetes. - Mari.
—Verdade – concordou Léo – onde vocês vão almoçar?—Verdade – concordou Léo – onde vocês vão almoçar?
—Ah eu vou ficar no restaurante aqui do hotel mesmo, não quero—Ah eu vou ficar no restaurante aqui do hotel mesmo, não quero  

sair mais hoje. - Ágatha.sair mais hoje. - Ágatha.
—Eu também. - Lid.—Eu também. - Lid.
—Então vamos almoçar todos juntos hoje para variar? - Mari.—Então vamos almoçar todos juntos hoje para variar? - Mari.
Todos concordaram exceto eu.Todos concordaram exceto eu.
—Não  vou  ficar  com  vocês,  tenho  algo  para  fazer.  Nos  vemos—Não  vou  ficar  com  vocês,  tenho  algo  para  fazer.  Nos  vemos  

depois então.depois então.
Sem esperar qualquer resposta saí do quarto já ligando para Richie.Sem esperar qualquer resposta saí do quarto já ligando para Richie.   

Expliquei a ele que iria embora do país e ele concordou me encontrar emExpliquei a ele que iria embora do país e ele concordou me encontrar em  
15 minutos para almoçarmos juntos e eu precisava da ajuda dele para15 minutos para almoçarmos juntos e eu precisava da ajuda dele para  
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outra coisa. Aquele dia em Salzburg estava bem frio e com muito vento,outra coisa. Aquele dia em Salzburg estava bem frio e com muito vento,   
um clima bem diferente do dia anterior. Arrumei minhas coisas na bolsa eum clima bem diferente do dia anterior. Arrumei minhas coisas na bolsa e   
pedi a Ágatha que a levasse para o carro caso eu me atrasasse. Saí parapedi a Ágatha que a levasse para o carro caso eu me atrasasse. Saí para   
encontrar meu gato temporário e fomos almoçar num restaurante pertoencontrar meu gato temporário e fomos almoçar num restaurante perto  
do incrivelmente belo rio Salzach. Richie lamentou por eu estar indo tãodo incrivelmente belo rio Salzach. Richie lamentou por eu estar indo tão  
rápido pois deixaria de conhecer a extrema beleza daquela cidade. Só querápido pois deixaria de conhecer a extrema beleza daquela cidade. Só que  
minha vida agora era sair correndo em socorro daqueles que precisassem.minha vida agora era sair correndo em socorro daqueles que precisassem.

Depois que almoçamos pedi que me levasse até  a catedral  ondeDepois que almoçamos pedi que me levasse até  a catedral  onde  
solicitei que o sacerdote rezasse uma missa para a alma de Maria Zimmer,solicitei que o sacerdote rezasse uma missa para a alma de Maria Zimmer,  
a garotinha do cemitério.  Richie não entendeu nada mas ficou comigoa garotinha do cemitério.  Richie não entendeu nada mas ficou comigo   
enquanto o sacerdote rezou a missa pela garotinha.enquanto o sacerdote rezou a missa pela garotinha.

—Não sabia que conhecia mais alguém aqui na cidade. - comentou—Não sabia que conhecia mais alguém aqui na cidade. - comentou  
ele enquanto saíamos.ele enquanto saíamos.

—Não conheço. - afirmei.—Não conheço. - afirmei.
—Então por que fez isso? - sondou ainda curioso.—Então por que fez isso? - sondou ainda curioso.
—Tenho respeito pelos mortos e fiz isso para que Maria encontre a—Tenho respeito pelos mortos e fiz isso para que Maria encontre a  

paz. - eu realmente esperava isso.paz. - eu realmente esperava isso.
—Você é fascinante pena que já está indo embora...  será que nos—Você é fascinante pena que já está indo embora...  será que nos   

veremos outra vez? veremos outra vez? 
—Quem sabe – respondi distraída – o mundo dá voltas.—Quem sabe – respondi distraída – o mundo dá voltas.
—Adorei conhecê-la, sempre vou lembrar de você.—Adorei conhecê-la, sempre vou lembrar de você.
Disse o lindo quando paramos na frente do hotel, no carro dele. EleDisse o lindo quando paramos na frente do hotel, no carro dele. Ele  

era um gato mas as chances de eu lembrar dele dali há duas semanasera um gato mas as chances de eu lembrar dele dali há duas semanas  
eram remotas de modo que sorri  e me inclinei para dar-lhe o beijo deeram remotas de modo que sorri  e me inclinei para dar-lhe o beijo de   
despedida. Um beijo que o deixou sem fôlego.despedida. Um beijo que o deixou sem fôlego.

—A gente se vê por aí. - dei uma piscadinha enquanto abria a porta—A gente se vê por aí. - dei uma piscadinha enquanto abria a porta  
do carro.do carro.

—Como pode me deixar assim? - murmurou ao segurar minha mão—Como pode me deixar assim? - murmurou ao segurar minha mão  
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– me dá um beijo desses e vai embora?– me dá um beijo desses e vai embora?
—É para você não me esquecer  -  encostei  dois dedos nos meus—É para você não me esquecer  -  encostei  dois dedos nos meus  

lábios e beijei e depois toquei nos lábios dele de forma provocante – adeuslábios e beijei e depois toquei nos lábios dele de forma provocante – adeus  
gatinho.gatinho.

Sem esperar resposta saí do carro e fui para o quarto onde minhaSem esperar resposta saí do carro e fui para o quarto onde minha  
irmã já estava com tudo pronto.irmã já estava com tudo pronto.

—Oi. - falei quando entrei.—Oi. - falei quando entrei.
—Achei que você se atrasaria, juro.—Achei que você se atrasaria, juro.
—E deveria, você não faz ideia de como essa cidade é linda, por—E deveria, você não faz ideia de como essa cidade é linda, por   

mim eu moraria aqui.mim eu moraria aqui.
—Na verdade a Europa toda é maravilhosa mas confesso que estou—Na verdade a Europa toda é maravilhosa mas confesso que estou  

com um pouco de saudade do meu Brasil.com um pouco de saudade do meu Brasil.
—Verdade? Eu não.—Verdade? Eu não.
—Sinto falta do Amazonas, do calor, da selva e principalmente dos—Sinto falta do Amazonas, do calor, da selva e principalmente dos   

animais que eu tomava conta.animais que eu tomava conta.
—Do jeito como as coisas estão para nós é provável passarmos anos—Do jeito como as coisas estão para nós é provável passarmos anos  

sem voltar. - constatei pegando minha bolsa. sem voltar. - constatei pegando minha bolsa. 
—Ai não exagera.—Ai não exagera.
—Oi galera – Mari entrou – vamos nessa?—Oi galera – Mari entrou – vamos nessa?
—Eu estou pronta. - asseverei.—Eu estou pronta. - asseverei.
—Então vamos.—Então vamos.
Saímos para o corredor e encontramos os garotos e Lid também.Saímos para o corredor e encontramos os garotos e Lid também.   

Descemos e  enquanto  Léo  encerrava  nossa  estadia  na  recepção  fomosDescemos e  enquanto  Léo  encerrava  nossa  estadia  na  recepção  fomos  
para os carros.para os carros.

—Quem vai dirigir? - indaguei às garotas – Eu que não vou, já vim—Quem vai dirigir? - indaguei às garotas – Eu que não vou, já vim  
até aqui.até aqui.

Enquanto elas disputavam no par ou ímpar eu abri a porta de trás eEnquanto elas disputavam no par ou ímpar eu abri a porta de trás e   
larguei minha bolsa, estava de olho na floricultura do outro lado da rua.larguei minha bolsa, estava de olho na floricultura do outro lado da rua.  
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Peguei algumas notas do dinheiro local e fui até lá, não tive dificuldadesPeguei algumas notas do dinheiro local e fui até lá, não tive dificuldades  
com a vendedora, que não falava inglês, em comprar um lindo buquê decom a vendedora, que não falava inglês, em comprar um lindo buquê de   
flores brancas. Quando voltei para o carro, Lid estava no volante e Ágathaflores brancas. Quando voltei para o carro, Lid estava no volante e Ágatha  
ao seu lado.ao seu lado.

—Para quem são essas flores? Para o seu gatinho austríaco? - Mari—Para quem são essas flores? Para o seu gatinho austríaco? - Mari  
quis sabe quando sentei ao seu lado.quis sabe quando sentei ao seu lado.

—Não, provavelmente nunca mais tornarei a vê-lo, são para uma—Não, provavelmente nunca mais tornarei a vê-lo, são para uma  
pessoa que conheci. Lid, podemos passar no cemitério daquela noite?pessoa que conheci. Lid, podemos passar no cemitério daquela noite?

—Claro, sem problemas.—Claro, sem problemas.
Ela  concordou  ligando  o  carro  e  saindo  na  frente  do  carro  dosEla  concordou  ligando  o  carro  e  saindo  na  frente  do  carro  dos  

garotos,  logo  eles  estavam  atrás  de  nós  logicamente  sem  entender  ogarotos,  logo  eles  estavam  atrás  de  nós  logicamente  sem  entender  o  
porquê  de  mudarmos  de  rota.  Assim  que  o  carro  parou  ao  lado  doporquê  de  mudarmos  de  rota.  Assim  que  o  carro  parou  ao  lado  do  
cemitério eu abri a porta.cemitério eu abri a porta.

—Não vou demorar.—Não vou demorar.
Assegurei antes de sair e com certeza todas entenderam o que euAssegurei antes de sair e com certeza todas entenderam o que eu   

iria fazer lá. Fui até o túmulo antigo da garotinha, parecia abandonado háiria fazer lá. Fui até o túmulo antigo da garotinha, parecia abandonado há  
anos e com certeza estava, seus pais já deviam ter morrido há anos. Olheianos e com certeza estava, seus pais já deviam ter morrido há anos. Olhei   
para a foto por alguns silenciosos segundos enquanto o vento balançavapara a foto por alguns silenciosos segundos enquanto o vento balançava  
suavemente  os  cabelos  sobre  meu  rosto.  Respeitosamente  coloquei  assuavemente  os  cabelos  sobre  meu  rosto.  Respeitosamente  coloquei  as  
flores sobre a sepultura.flores sobre a sepultura.

—Espero que encontre a paz, Maria.—Espero que encontre a paz, Maria.
Desejei mirando sua foto amarelada, fiz o sinal da cruz e me afasteiDesejei mirando sua foto amarelada, fiz o sinal da cruz e me afastei   

dali. Andando pelo corredor de túmulos ouvi perfeitamente a voz de umadali. Andando pelo corredor de túmulos ouvi perfeitamente a voz de uma  
criança cantando virei rapidamente mas não vi nada. Aquilo me deu umcriança cantando virei rapidamente mas não vi nada. Aquilo me deu um  
pequeno arrepio mas fiquei feliz, pelo visto ela também estava.pequeno arrepio mas fiquei feliz, pelo visto ela também estava.

—Adeus.—Adeus.
Sussurrei e  então voltei  ao carro.  Não contei  a elas o que tinhaSussurrei e  então voltei  ao carro.  Não contei  a elas o que tinha  

acontecido e durante toda a viagem fiquei pensando naquela experiência.acontecido e durante toda a viagem fiquei pensando naquela experiência.   

                                                                             ~~ 170170 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

As meninas conversavam em maneiras de como poderíamos afastar ouAs meninas conversavam em maneiras de como poderíamos afastar ou  
destruir  os  fantasmas  em Varsóvia,  como muito  provavelmente  nuncadestruir  os  fantasmas  em Varsóvia,  como muito  provavelmente  nunca  
encontraríamos o corpo do tal guarda para jogar sal e incendiar a melhorencontraríamos o corpo do tal guarda para jogar sal e incendiar a melhor   
maneira seria banir o espírito para onde ele deveria estar. A verdade émaneira seria banir o espírito para onde ele deveria estar. A verdade é   
que incendiar os restos mortais só funciona mesmo se for com o corpo ouque incendiar os restos mortais só funciona mesmo se for com o corpo ou   
com os ossos, com a matéria que era usada para aquela pessoa interagircom os ossos, com a matéria que era usada para aquela pessoa interagir  
no mundo.no mundo.

De forma que tudo que a pessoa deixou por aqui em sua passagemDe forma que tudo que a pessoa deixou por aqui em sua passagem  
como unhas cortadas, cabelos perdidos, objetos, etc não são capazes decomo unhas cortadas, cabelos perdidos, objetos, etc não são capazes de  
prender  o  espírito.  Então  você  não  conseguiria  deter  um  fantasmaprender  o  espírito.  Então  você  não  conseguiria  deter  um  fantasma  
queimando essas coisas. Tem que ser o corpo mesmo, a matéria onde oqueimando essas coisas. Tem que ser o corpo mesmo, a matéria onde o  
espírito estava quando a morte chegou. Mas há algumas exceções comoespírito estava quando a morte chegou. Mas há algumas exceções como  
alguém ser muito apegado a um objeto e não conseguir deixá-lo mesmoalguém ser muito apegado a um objeto e não conseguir deixá-lo mesmo  
após  sua  morte,  se  for  um  espírito  maligno  é  melhor  incendiar  o  talapós  sua  morte,  se  for  um  espírito  maligno  é  melhor  incendiar  o  tal   
objeto.objeto.

Já  espíritos  não-humanos  extremamente  malignos  conseguemJá  espíritos  não-humanos  extremamente  malignos  conseguem  
manipular objetos para assustar e ferir pessoas, o exemplo mais famosomanipular objetos para assustar e ferir pessoas, o exemplo mais famoso  
disso é a boneca Anabelledisso é a boneca Anabelle55.  No caso dos fantasmas que enfrentaríamos a.  No caso dos fantasmas que enfrentaríamos a  
melhor opção era bani-los usando um portal criado por espelhos negros.melhor opção era bani-los usando um portal criado por espelhos negros.  
Só  poderiam  sair  de  lá  se  fossem  evocados  em  algum  ritual  usandoSó  poderiam  sair  de  lá  se  fossem  evocados  em  algum  ritual  usando  
também espelhos negros, mas isso era difícil de acontecer.também espelhos negros, mas isso era difícil de acontecer.

—Finalmente chegamos, estou quebrada.—Finalmente chegamos, estou quebrada.
Disse eu me juntando ao coro de alívio e murmúrios depois de umaDisse eu me juntando ao coro de alívio e murmúrios depois de uma  

viagem de nove horas e quarenta e três minutos passando por Viena eviagem de nove horas e quarenta e três minutos passando por Viena e   
pela República Theca, são 945 quilômetros viajando pela via A1. Todospela República Theca, são 945 quilômetros viajando pela via A1. Todos  
nós  revesamos no  volante,  parando apenas  para  abastecer  os  carros  enós  revesamos no  volante,  parando apenas  para  abastecer  os  carros  e   

55 Caso também verídico investigado porCaso também verídico investigado por Ed e Lorraine Warren, deu origem ao filme de mesmo nome. Ed e Lorraine Warren, deu origem ao filme de mesmo nome.
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comer alguma coisa. A causa era urgente e o melhor era chegar rápido sócomer alguma coisa. A causa era urgente e o melhor era chegar rápido só  
que isso já passava da meia-noite. que isso já passava da meia-noite. 

—E vamos direto para a casa daquelas pessoas?—E vamos direto para a casa daquelas pessoas?
Mari indagou saindo do carro logo depois de mim. Estávamos emMari indagou saindo do carro logo depois de mim. Estávamos em  

frente a um hotel simples, sempre sem chamar a atenção, ótimo! Mas bemfrente a um hotel simples, sempre sem chamar a atenção, ótimo! Mas bem  
que eu queria uma suíte de vez em quando.que eu queria uma suíte de vez em quando.

—Já é tarde. - Zac resmungou passando por mim com sua mochila—Já é tarde. - Zac resmungou passando por mim com sua mochila  
no ombro.no ombro.

—É  a  noite  que  as  manifestações  paranormais  mais  ocorrem.  -—É  a  noite  que  as  manifestações  paranormais  mais  ocorrem.  -  
lembrei-o lançando-lhe um olhar de copiosa compreensão.lembrei-o lançando-lhe um olhar de copiosa compreensão.

—Vamos nos registrar primeiro. - Léo disse e todos seguiram com—Vamos nos registrar primeiro. - Léo disse e todos seguiram com  
ele exceto uma certa pessoa.ele exceto uma certa pessoa.

—Você já não fala comigo há dois países. - cobrei movendo-me no—Você já não fala comigo há dois países. - cobrei movendo-me no  
degrau para a frente de Neit que vinha subindo.degrau para a frente de Neit que vinha subindo.

—É porque não temos nada para conversar. - respondeu tentando—É porque não temos nada para conversar. - respondeu tentando  
passar mas eu fiquei na frente dele outra vez. - Qual é Lavígnia? Decidiupassar mas eu fiquei na frente dele outra vez. - Qual é Lavígnia? Decidiu  
me fazer sua brincadeira hoje?me fazer sua brincadeira hoje?

—Pensei que tínhamos dado uma trégua.  -  cogitei  e  ele deu um—Pensei que tínhamos dado uma trégua.  -  cogitei  e  ele deu um  
longo suspiro olhando em outra direção.longo suspiro olhando em outra direção.

—Acho que nós dois nunca vamos nos acertar. - disse finalmente—Acho que nós dois nunca vamos nos acertar. - disse finalmente  
encarando meu olhar.encarando meu olhar.

—Quanto pessimismo. - observei e ele deu uma risada amarga.—Quanto pessimismo. - observei e ele deu uma risada amarga.
—É a realidade.—É a realidade.
—Você ficar me ignorando toda vez que eu sair com um cara? - fui—Você ficar me ignorando toda vez que eu sair com um cara? - fui   

direta e ele pensou.direta e ele pensou.
—Tá  se  achando  demais  doçura,  talvez  esteja  enganada.  -—Tá  se  achando  demais  doçura,  talvez  esteja  enganada.  -   

desdenhou ele e eu revirei os olhos.desdenhou ele e eu revirei os olhos.
—Apenas lembre-se de que vamos passar muitos anos juntos para—Apenas lembre-se de que vamos passar muitos anos juntos para   
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carregar  junto  um  clima  de  inimizade.  É  melhor  nos  suportarmos  ecarregar  junto  um  clima  de  inimizade.  É  melhor  nos  suportarmos  e  
mantermos o mínimo de civilidade. Eu gosto de você bonitão mas nãomantermos o mínimo de civilidade. Eu gosto de você bonitão mas não  
abuse do mínimo afeto que conquistou em mim.abuse do mínimo afeto que conquistou em mim.

Falando assim virei as costas e fui para o hotel perguntando-me oFalando assim virei as costas e fui para o hotel perguntando-me o  
que diabos ocorria entre nós dois. Fui para a recepção e, após o registro,que diabos ocorria entre nós dois. Fui para a recepção e, após o registro,   
para o quarto que dividiria com ninguém pois dessa vez Léo conseguiupara o quarto que dividiria com ninguém pois dessa vez Léo conseguiu  
quartos para todos. Talvez até poderíamos ficar um tempinho a mais naquartos para todos. Talvez até poderíamos ficar um tempinho a mais na  
Polônia.  Dei  uma olhada  ao  redor  do  quarto...  uma  cama de  solteiroPolônia.  Dei  uma olhada  ao  redor  do  quarto...  uma  cama de  solteiro  
coberta por um lençol branco, uma mesinha com um abajur, um armáriocoberta por um lençol branco, uma mesinha com um abajur, um armário  
sem pintura e uma porta que levava ao banheiro. Muito simples, simplessem pintura e uma porta que levava ao banheiro. Muito simples, simples  
demais. Enquanto eu me lamentava uma batida na porta.demais. Enquanto eu me lamentava uma batida na porta.

—Nós vamos agora para lá, está pronta? - Léo avisou.—Nós vamos agora para lá, está pronta? - Léo avisou.
—Claro - o que fazer? - vamos. Esse é o primeiro caso que temos—Claro - o que fazer? - vamos. Esse é o primeiro caso que temos   

com espíritos, estou apreensiva.com espíritos, estou apreensiva.
—A prática é sempre diferente da teoria, mas fica de boa, não vai—A prática é sempre diferente da teoria, mas fica de boa, não vai  

ser nada de mais. - ele tentou tranquilizar-me.ser nada de mais. - ele tentou tranquilizar-me.
—Léo,  você  já  ligou  para  eles  avisando  que  iríamos?  -  Zac—Léo,  você  já  ligou  para  eles  avisando  que  iríamos?  -  Zac  

perguntou. perguntou. 
—É claro que sim, eles estão ansiosos que tudo acabe de uma vez.—É claro que sim, eles estão ansiosos que tudo acabe de uma vez.   

Vamos usar o ritual 1 e mandar esse fantasma para o lugar dele.Vamos usar o ritual 1 e mandar esse fantasma para o lugar dele.
O tal ritual 1 jamais deve ser praticado por uma pessoa leiga ouO tal ritual 1 jamais deve ser praticado por uma pessoa leiga ou  

desprotegida  espiritualmente,  somente  quem  conta  com  a  autoridadedesprotegida  espiritualmente,  somente  quem  conta  com  a  autoridade  
outorgada  pelo  maior  poder  pode  fazê-lo.  Já  o  tínhamos  feito  muitasoutorgada  pelo  maior  poder  pode  fazê-lo.  Já  o  tínhamos  feito  muitas  
vezes  em nosso treinamento e verificamos coisas  tão assustadoras  quevezes  em nosso treinamento e verificamos coisas  tão assustadoras  que  
fariam  você  nunca  mais  dormir  em  seu  quarto  enquanto  houver  umfariam  você  nunca  mais  dormir  em  seu  quarto  enquanto  houver  um  
espelho lá. Não importava o quanto estávamos cansados, tínhamos queespelho lá. Não importava o quanto estávamos cansados, tínhamos que  
livrar aquelas pessoas naquela noite e dado que tal espírito tinha sido umlivrar aquelas pessoas naquela noite e dado que tal espírito tinha sido um  
guarda covarde do pior campo de extermínio nazista, a coisa ia ser feia.guarda covarde do pior campo de extermínio nazista, a coisa ia ser feia.
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A casa onde a família morava era histórica, o que piorava as coisas,A casa onde a família morava era histórica, o que piorava as coisas,   
era num bairro tradicional onde as casas são estreitas e coladas umas nasera num bairro tradicional onde as casas são estreitas e coladas umas nas  
outras. Pintada com um tom de vermelho bem escuro e velho com janelasoutras. Pintada com um tom de vermelho bem escuro e velho com janelas   
brancas, três andares onde o último deveria ser o sótão. A mulher quebrancas, três andares onde o último deveria ser o sótão. A mulher que  
atendeu  a  porta  onde  Neitan  havia  batido  era  magra  de  pele  clara  eatendeu  a  porta  onde  Neitan  havia  batido  era  magra  de  pele  clara  e   
cabelos castanhos, estava claramente abatida.cabelos castanhos, estava claramente abatida.

Léo nosso intérprete fez as apresentações e entramos, porém antesLéo nosso intérprete fez as apresentações e entramos, porém antes   
que a porta fosse fechada fiz uma linha de sal no chão. Cumprimentamosque a porta fosse fechada fiz uma linha de sal no chão. Cumprimentamos   
a família na sala com um acenar, tinha  uma senhora idosa, um casal ea família na sala com um acenar, tinha  uma senhora idosa, um casal e   
duas crianças, um menino loiro de uns oito anos e uma menina de cabelosduas crianças, um menino loiro de uns oito anos e uma menina de cabelos   
castanhos de onze ou doze anos. castanhos de onze ou doze anos. 

—Eles dizem que a menina é o alvo principal do fantasma, ele já a—Eles dizem que a menina é o alvo principal do fantasma, ele já a  
atacou várias vezes – disse Léo depois de uma conversa rápida com aatacou várias vezes – disse Léo depois de uma conversa rápida com a  
família – já puxou os cabelos dela, tira os cobertores, etc. família – já puxou os cabelos dela, tira os cobertores, etc. 

—E a casa está muito fria. - Neit apontou.—E a casa está muito fria. - Neit apontou.
Fantasmas  roubam energia  do  local  onde  estão,  o  resultado  sãoFantasmas  roubam energia  do  local  onde  estão,  o  resultado  são  

locais  da  casa  que  são  mais  frios,  baterias  de  celulares  descarregandolocais  da  casa  que  são  mais  frios,  baterias  de  celulares  descarregando  
rápido,  rádios  e  televisões  com  interferências  por  conta  das  ondasrápido,  rádios  e  televisões  com  interferências  por  conta  das  ondas   
eletromagnéticas.eletromagnéticas.

—Vamos protegê-los antes de iniciar a busca.—Vamos protegê-los antes de iniciar a busca.
Disse eu antes de, com a ajuda de Lídia, desenhar um círculo comDisse eu antes de, com a ajuda de Lídia, desenhar um círculo com  

sal  grosso  ao redor  do  sofá  onde eles  estavam juntos.  Estavam muitosal  grosso  ao redor  do  sofá  onde eles  estavam juntos.  Estavam muito  
assustados e não era para menos, ter um espírito furioso em casa já não éassustados e não era para menos, ter um espírito furioso em casa já não é  
nada bom e sendo um espírito nazista é pior ainda. Os outros já estavamnada bom e sendo um espírito nazista é pior ainda. Os outros já estavam  
providenciando uma barreira  de sal  em cima das portas  e  janelas,  daíprovidenciando uma barreira  de sal  em cima das portas  e  janelas,  daí   
você pode se perguntar: mas se fantasmas atravessam paredes, por quevocê pode se perguntar: mas se fantasmas atravessam paredes, por que  
fechar portas e janelas com sal?fechar portas e janelas com sal?

E faz sentido sua pergunta mas fantasmas em geral são como umE faz sentido sua pergunta mas fantasmas em geral são como um  
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certo tipo de vampiro que jamais entra em algum lugar se não convidadocerto tipo de vampiro que jamais entra em algum lugar se não convidado  
antes. De forma que estes espíritos só saem e entram de uma casa pelasantes. De forma que estes espíritos só saem e entram de uma casa pelas   
portas ou janelas, atravessam paredes mas somente as da casa em queportas ou janelas, atravessam paredes mas somente as da casa em que  
estejam, sendo impossível escapar para a casa vizinha em um exorcismo.estejam, sendo impossível escapar para a casa vizinha em um exorcismo.

—Não há nada aqui embaixo. - disse Zac voltando com seu detector—Não há nada aqui embaixo. - disse Zac voltando com seu detector  
de ondas da cozinha. de ondas da cozinha. 

—Então vamos impedi-lo de voltar para cá.—Então vamos impedi-lo de voltar para cá.
Falei colocando para tocar em meu celular o som harmonioso deFalei colocando para tocar em meu celular o som harmonioso de  

harpa. A resposta para o que você está se perguntando aí é que espíritosharpa. A resposta para o que você está se perguntando aí é que espíritos  
malignos não suportam esse som, dado famoso exemplo do rei Saul domalignos não suportam esse som, dado famoso exemplo do rei Saul do  
antigo Israel que era atormentado por um espírito que se retirava deleantigo Israel que era atormentado por um espírito que se retirava dele   
quando o pequeno Davi tocava sua harpa.quando o pequeno Davi tocava sua harpa.

—Vamos ver lá em cima. - disse minha irmã subindo.—Vamos ver lá em cima. - disse minha irmã subindo.
—Cara, esse lugar dá arrepios. - observou Mari.—Cara, esse lugar dá arrepios. - observou Mari.
—A casa está devidamente mal-assombrada Mari, o que esperava?—A casa está devidamente mal-assombrada Mari, o que esperava?  

- Léo.- Léo.
—Só espero que as coisas não saiam voando e luzes piscando. -—Só espero que as coisas não saiam voando e luzes piscando. -   

respondeu ela quando chegamos ao andar superior.respondeu ela quando chegamos ao andar superior.
—Ah mas por quê? Com emoção tem mais graça. - Léo provocou.—Ah mas por quê? Com emoção tem mais graça. - Léo provocou.
—Certo. Zac você e Lídia vão ver o sótão, Léo e Mariana o quarto—Certo. Zac você e Lídia vão ver o sótão, Léo e Mariana o quarto   

do casal, Lavígnia e Ágatha o quarto da menina e eu vou pro quarto dado casal, Lavígnia e Ágatha o quarto da menina e eu vou pro quarto da   
avó.avó.

Disse Neit  parecendo o Fred do Scooby-doo. Todos concordamos eDisse Neit  parecendo o Fred do Scooby-doo. Todos concordamos e   
nos separamos cada um na direção indicada. Quando entramos no quartonos separamos cada um na direção indicada. Quando entramos no quarto   
da garotinha um arrepio percorreu meu corpo todo, estava gelado comoda garotinha um arrepio percorreu meu corpo todo, estava gelado como  
uma  geladeira  e  tinham  marcas  nas  paredes  como  que  feitas  pelauma  geladeira  e  tinham  marcas  nas  paredes  como  que  feitas  pela  
umidade. umidade. 

—Nossa... isto aqui é muito —Nossa... isto aqui é muito dark.dark. - disse minha irmã. - disse minha irmã.
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—É eu concordo... olha aquela marca ali. - apontei na parede uma—É eu concordo... olha aquela marca ali. - apontei na parede uma  
marca quase perfeita de uma suásticamarca quase perfeita de uma suástica66- será que eles já tinham reparado- será que eles já tinham reparado  
nisso? - indaguei olhando perplexa para a marca e Ágatha parou ao meunisso? - indaguei olhando perplexa para a marca e Ágatha parou ao meu  
lado. lado. 

—Acho que sim... olha como parece já ter sido coberta com tinta, ou—Acho que sim... olha como parece já ter sido coberta com tinta, ou  
tentaram pelo menos.tentaram pelo menos.

Quando  minha  irmã  disse  isso  as  luzes  apagaram  e  acenderamQuando  minha  irmã  disse  isso  as  luzes  apagaram  e  acenderam  
novamente.  Olhamos uma para a outra e soubemos naquele momentonovamente.  Olhamos uma para a outra e soubemos naquele momento  
que o espírito estava ali  conosco,  e  então as luzes fizeram o mesmo eque o espírito estava ali  conosco,  e  então as luzes fizeram o mesmo e   
então não pararam mais de piscar.então não pararam mais de piscar.

—Certo, agora a coisa ficou séria. - falei olhando ao redor.—Certo, agora a coisa ficou séria. - falei olhando ao redor.
—Lavígnia, usa seu medidor de ondas.  —Lavígnia, usa seu medidor de ondas.  
Ágatha  pediu  e  eu  o  fiz,  quando  liguei  o  aparelho  todos  osÁgatha  pediu  e  eu  o  fiz,  quando  liguei  o  aparelho  todos  os   

indicadores dispararam. Não havia mais dúvidas, o espírito estava ali eindicadores dispararam. Não havia mais dúvidas, o espírito estava ali e  
não estava muito feliz com nossa presença.não estava muito feliz com nossa presença.

—Aqui! —Aqui! 
Gritou Ágatha para os outros, o clima estava ficando cada vez maisGritou Ágatha para os outros, o clima estava ficando cada vez mais   

sinistro. Aquela manifestação poderia ficar muito mais violenta e isso nãosinistro. Aquela manifestação poderia ficar muito mais violenta e isso não   
seria nada bom, por enquanto ele se mostrava forte. Assim que os outrosseria nada bom, por enquanto ele se mostrava forte. Assim que os outros   
chegaram  viram  apavorados  os  quadros  girando  na  parede,  as  luzeschegaram  viram  apavorados  os  quadros  girando  na  parede,  as  luzes  
piscando os objetos em cima dos móveis tremiam.piscando os objetos em cima dos móveis tremiam.

—Credo! - Mari assustou-se.—Credo! - Mari assustou-se.
—Vamos começar  logo o  ritual.  -  apressou-se  Lídia  abrindo sua—Vamos começar  logo o  ritual.  -  apressou-se  Lídia  abrindo sua  

mochila.mochila.
—Estou sentindo-me num dos filmes do Atividade Paranormal. -—Estou sentindo-me num dos filmes do Atividade Paranormal. -  

observou Léo.observou Léo.

66 Antigo símbolo religioso em forma de cruz grega com as Antigo símbolo religioso em forma de cruz grega com as extremidades das hastes prolongadas em ângulo reto todas no    extremidades das hastes prolongadas em ângulo reto todas no   
   mesmo sentido rotatório e que foi adotada pelos nazistas de Hitler.   mesmo sentido rotatório e que foi adotada pelos nazistas de Hitler.
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—Isto é uma atividade paranormal, Léo. - afirmei meio assustada.—Isto é uma atividade paranormal, Léo. - afirmei meio assustada.
—Ajudem-me com isso.—Ajudem-me com isso.
Lídia  atirou  algumas  velas  brancas  para  nós,  o  ritual  teria  queLídia  atirou  algumas  velas  brancas  para  nós,  o  ritual  teria  que  

acontecer com elas não por serem velas mas pelo fogo que atuaria comoacontecer com elas não por serem velas mas pelo fogo que atuaria como  
uma chave que abriria e fecharia o portal. Foi difícil acender aquelas velasuma chave que abriria e fecharia o portal. Foi difícil acender aquelas velas  
com o maldito espírito fazendo vento dentro do quarto e Ágatha teve quecom o maldito espírito fazendo vento dentro do quarto e Ágatha teve que  
intervir com seu poder para mantê-las acesas.intervir com seu poder para mantê-las acesas.

—Depressa com isso! - gritei para Lid que tirava os quatro espelhos—Depressa com isso! - gritei para Lid que tirava os quatro espelhos  
negros da mochila.negros da mochila.

—Pega! - ela atirou um para mim.—Pega! - ela atirou um para mim.
—Cara que doideira isso! - Zac falou alto antes de abaixar-se pois—Cara que doideira isso! - Zac falou alto antes de abaixar-se pois  

um livro foi atirado em sua direção.um livro foi atirado em sua direção.
—Ele sabe porquê estamos aqui. - Ágatha disse quando pegou o—Ele sabe porquê estamos aqui. - Ágatha disse quando pegou o  

último espelho.último espelho.
—Andem com isso garotas.—Andem com isso garotas.
Neit  nos  apressou  e  nos  dividimos  rapidamente  em  ângulosNeit  nos  apressou  e  nos  dividimos  rapidamente  em  ângulos  

estratégicos pelo quarto, uma em cada canto de modo que os espelho seestratégicos pelo quarto, uma em cada canto de modo que os espelho se   
refletiam. A função dos garotos era impedir que as coisas que voavamrefletiam. A função dos garotos era impedir que as coisas que voavam  
pelo  quarto  nos  atingissem.  Então  no  momento  em  que  os  quatropelo  quarto  nos  atingissem.  Então  no  momento  em  que  os  quatro  
espelhos  e  o  fogo  das  velas  entraram  num  eixo,  o  fantasma  foiespelhos  e  o  fogo  das  velas  entraram  num  eixo,  o  fantasma  foi  
encurralado.  Ali,  no  meio  do  quarto  diante  de  nossos  olhos  surgiu  oencurralado.  Ali,  no  meio  do  quarto  diante  de  nossos  olhos  surgiu  o  
espectro de um homem terrível.espectro de um homem terrível.

Usava o conhecido uniforme dos nazistas, era alto, magro, cabelos eUsava o conhecido uniforme dos nazistas, era alto, magro, cabelos e  
olhos escuros e pele branca. Nos fitava com um ódio de arrepiar enquantoolhos escuros e pele branca. Nos fitava com um ódio de arrepiar enquanto  
seu  espectro  transparente  piscava  assim  como  as  luzes.  Sua  imagemseu  espectro  transparente  piscava  assim  como  as  luzes.  Sua  imagem  
refletida no espelho o enfraquecia e parecia torturá-lo, eu não entendorefletida no espelho o enfraquecia e parecia torturá-lo, eu não entendo  
alemão mas poderia jurar que ele estava nos xingando com aquela vozalemão mas poderia jurar que ele estava nos xingando com aquela voz  
assustadora. Então o que nenhum de nós esperava aconteceu. assustadora. Então o que nenhum de nós esperava aconteceu. 
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Dos  quatro  espelhos  que  segurávamos  saíram  rastejando  vultosDos  quatro  espelhos  que  segurávamos  saíram  rastejando  vultos  
pretos transparente, eles resmungavam e gemiam de forma apavorante,pretos transparente, eles resmungavam e gemiam de forma apavorante,   
meu  coração  quase  saltou  pela  boca  tamanho  susto  que  aquela  cenameu  coração  quase  saltou  pela  boca  tamanho  susto  que  aquela  cena  
sobrenatural  causou.  Eles  foram  rastejando  de  quatro  até  o  fantasmasobrenatural  causou.  Eles  foram  rastejando  de  quatro  até  o  fantasma  
nazista  e  o  agarraram,  enquanto  o  nazista  gritava  raivoso  os  vultosnazista  e  o  agarraram,  enquanto  o  nazista  gritava  raivoso  os  vultos  
gemiam e o arrastaram para dentro do espelho que Lid segurava. Entãogemiam e o arrastaram para dentro do espelho que Lid segurava. Então  
tudo cessou. As luzes pararam de piscar, as coisas pararam de mover-se etudo cessou. As luzes pararam de piscar, as coisas pararam de mover-se e   
imediatamente viramos os espelhos e apagamos as velas em nossas mãos.imediatamente viramos os espelhos e apagamos as velas em nossas mãos.

—Puxa! - falou Léo ainda com os olhos arregalados – Isso aconteceu—Puxa! - falou Léo ainda com os olhos arregalados – Isso aconteceu  
mesmo?mesmo?

O clima ainda estava tenso, olhávamos uns para os outros como seO clima ainda estava tenso, olhávamos uns para os outros como se  
não  acreditando  que  aquela  cena  tinha  acontecido.  Todos  estavamnão  acreditando  que  aquela  cena  tinha  acontecido.  Todos  estavam  
alterados é claro.alterados é claro.

—Isso foi apavorante.- falei.—Isso foi apavorante.- falei.
—Nem tenha dúvidas. - Neit concordou comigo.—Nem tenha dúvidas. - Neit concordou comigo.
—É melhor vermos se a família está bem. - Léo avisou antes de—É melhor vermos se a família está bem. - Léo avisou antes de   

sumir pela porta.sumir pela porta.
—Nosso trabalho aqui terminou, vamos embora pois depois dessa—Nosso trabalho aqui terminou, vamos embora pois depois dessa  

eu preciso de uma bebida.eu preciso de uma bebida.
Anunciou Zac e todos concordaram. Devolvemos os espelhos paraAnunciou Zac e todos concordaram. Devolvemos os espelhos para  

Lid, eles tinham de ser guardados sem que se refletissem. Depois de tudoLid, eles tinham de ser guardados sem que se refletissem. Depois de tudo   
verificamos a casa mais uma vez com os medidores de ondas e nada foiverificamos a casa mais uma vez com os medidores de ondas e nada foi   
encontrado, a casa estava limpa de seres sobrenaturais. A pobre famíliaencontrado, a casa estava limpa de seres sobrenaturais. A pobre família   
estava apavorada mas ficaram muito aliviados ao saber que o fantasmaestava apavorada mas ficaram muito aliviados ao saber que o fantasma  
não poderia mais perturbá-los.não poderia mais perturbá-los.

—E nós só vimos aqui para uma investigação. - comentou Lid ao—E nós só vimos aqui para uma investigação. - comentou Lid ao   
sairmos da casa.sairmos da casa.

—E o fantasma decidiu não prolongar nosso trabalho, até que foi—E o fantasma decidiu não prolongar nosso trabalho, até que foi  
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rápido. - disse Zac enquanto desativava o alarme do carro.rápido. - disse Zac enquanto desativava o alarme do carro.
—E assustador também, cara isso foi muito louco. - Mari.—E assustador também, cara isso foi muito louco. - Mari.
—Totalmente, eu jamais iria imaginar que o espírito iria manifestar-—Totalmente, eu jamais iria imaginar que o espírito iria manifestar-

se tão depressa. - Léo.se tão depressa. - Léo.
—Acho que ele sabia porque tínhamos ido até lá. - comentei.  —Acho que ele sabia porque tínhamos ido até lá. - comentei.  
—Ou não gostou da presença de estranhos na casa. - Ágatha.—Ou não gostou da presença de estranhos na casa. - Ágatha.
—Bem... só sei que estou completamente exausta, quero dormir por—Bem... só sei que estou completamente exausta, quero dormir por  

uns dois dias.uns dois dias.
—Nossa,  você  é  imune  à  adrenalina?  Eu  acho  que  não  vou—Nossa,  você  é  imune  à  adrenalina?  Eu  acho  que  não  vou  

conseguir dormir umas duas semanas. - falou Ágatha e com toda razãoconseguir dormir umas duas semanas. - falou Ágatha e com toda razão  
mas  as criaturas terríveis não tiravam mais o meu sono.mas  as criaturas terríveis não tiravam mais o meu sono.

—Então  prepare-se  para  ficar  muito  tempo acordada  irmãzinha,—Então  prepare-se  para  ficar  muito  tempo acordada  irmãzinha,  
nosso futuro está cheio de pesadelos. - respondi.nosso futuro está cheio de pesadelos. - respondi.

—E vou ver aquele fantasma para o resto da minha! Cara, muito—E vou ver aquele fantasma para o resto da minha! Cara, muito  
louco essa coisa de fantasmas. - Mari é claro.louco essa coisa de fantasmas. - Mari é claro.

—É melhor acostumar-se  pois  verá  muitos  outros.  -  Léo fez  um—É melhor acostumar-se  pois  verá  muitos  outros.  -  Léo fez  um  
sinal com os dedos indicando quantidade.sinal com os dedos indicando quantidade.

—Você  não  deve  preocupar-se  Mari,  juntos  nós  vamos  ser  o—Você  não  deve  preocupar-se  Mari,  juntos  nós  vamos  ser  o  
pesadelo de todos os seres das trevas.pesadelo de todos os seres das trevas.

Afirmou Neit  cheio  de  confiança  e  todos  concordaram.  E  foramAfirmou Neit  cheio  de  confiança  e  todos  concordaram.  E  foram  
muitos realmente.  Fantasmas,  bruxas das mais diferentes manifestação,muitos realmente.  Fantasmas,  bruxas das mais diferentes manifestação,   
monstros,  espíritos,  lendas urbanas tornando-se reais  diante  de nossosmonstros,  espíritos,  lendas urbanas tornando-se reais  diante  de nossos  
olhos. Ser um Caçador sobrenatural foi como se vivêssemos nos estúdiosolhos. Ser um Caçador sobrenatural foi como se vivêssemos nos estúdios  
de  Hollywood  estrelando  vários  filmes.  E  Neit  estava  com  a  razão,de  Hollywood  estrelando  vários  filmes.  E  Neit  estava  com  a  razão,   
éramos o pesadelo das criaturas das trevas.éramos o pesadelo das criaturas das trevas.

Fomos imbatíveis, fortes e a cada missão ficávamos mais. Ao redorFomos imbatíveis, fortes e a cada missão ficávamos mais. Ao redor  
de todo o mundo perseguindo,  matando,  caçando e salvando pessoas.de todo o mundo perseguindo,  matando,  caçando e salvando pessoas.  
Conhecendo  culturas,  aprendendo   idiomas,  vivendo  as  mais  loucasConhecendo  culturas,  aprendendo   idiomas,  vivendo  as  mais  loucas   
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aventuras...  mas  tudo que eu mais  queria  era  voltar  para  casa.  Aindaaventuras...  mas  tudo que eu mais  queria  era  voltar  para  casa.  Ainda  
tinha um assunto a resolver.tinha um assunto a resolver.

F                             F                             
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   8   8
O que vai...O que vai...  

voltavolta
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Bucareste, Romênia. 4 anos depoisBucareste, Romênia. 4 anos depois

lhei por entre os galhos do arbusto onde estava escondida, paralhei por entre os galhos do arbusto onde estava escondida, para  
que  isso  desse  certo  eu  precisaria  tirar  aquele  maldito  cão  doque  isso  desse  certo  eu  precisaria  tirar  aquele  maldito  cão  do  
inferno  do  meio  das  árvores.  Eu  estava  atrás  dele  há  dias.  Oinferno  do  meio  das  árvores.  Eu  estava  atrás  dele  há  dias.  O  

maldito vinha aterrorizando uma vila na área rural do país há três anos emaldito vinha aterrorizando uma vila na área rural do país há três anos e  
esta noite seria seu fim. Vi de relance seu lombo coberto por pelos negrosesta noite seria seu fim. Vi de relance seu lombo coberto por pelos negros   
e ásperos como arame, o cheiro de enxofre era de revirar o estômago. Ohe ásperos como arame, o cheiro de enxofre era de revirar o estômago. Oh   
bicho bem maldito!bicho bem maldito!

OO
Ele  pulou  rápido  como  um  raio  sobre  o  carneiro  que  eu  haviaEle  pulou  rápido  como  um  raio  sobre  o  carneiro  que  eu  havia   

trazido de isca.  No instante depois saltei e atirei nele, mas o tiro acertou otrazido de isca.  No instante depois saltei e atirei nele, mas o tiro acertou o  
alto de suas costas, o infeliz era rápido e conseguiu morder o pescoço dealto de suas costas, o infeliz era rápido e conseguiu morder o pescoço de   
pobre  carneiro.  Dei  um  tiro  de  misericórdia  no  animal  antes  de  sairpobre  carneiro.  Dei  um  tiro  de  misericórdia  no  animal  antes  de  sair   
correndo pela floresta fechada atrás da besta, ele desviava para tudo quecorrendo pela floresta fechada atrás da besta, ele desviava para tudo que   
é lado mas eu o seguia atirando para que ele fosse exatamente onde eué lado mas eu o seguia atirando para que ele fosse exatamente onde eu   
queria.queria.

As nuvens passaram na frente da lua cheia quando a besta infernalAs nuvens passaram na frente da lua cheia quando a besta infernal  
deu de cara com o paredão rochoso de uma grande encosta, o local que eudeu de cara com o paredão rochoso de uma grande encosta, o local que eu  
queria.queria.

—Agora você não escapa seu filho da mãe. —Agora você não escapa seu filho da mãe. 
Rosnei entredentes quando o cão negro virou e fitou-me com osRosnei entredentes quando o cão negro virou e fitou-me com os  

olhos vermelhos em brasa. Agachou-se em posição de ataque e antes queolhos vermelhos em brasa. Agachou-se em posição de ataque e antes que  
eu pudesse acertá-lo, saltou com as mandíbulas sangrentas para cima deeu pudesse acertá-lo, saltou com as mandíbulas sangrentas para cima de  
mim. Pulei e o atingi com um chute que o mandou de volta com violênciamim. Pulei e o atingi com um chute que o mandou de volta com violência   
de volta para o paredão. Atirei mas ele foi rápido ao esquivar-se e o tirode volta para o paredão. Atirei mas ele foi rápido ao esquivar-se e o tiro   
da  minha  357  perfurou  a  rocha  da  encosta,  então  ele  agachou-se  emda  minha  357  perfurou  a  rocha  da  encosta,  então  ele  agachou-se  em  
posição de ataque mas eu sabia que agora ele não iria tentar me enfrentar,posição de ataque mas eu sabia que agora ele não iria tentar me enfrentar,   

                                                                             ~~ 182182 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

era fácil  prever seus movimentos.  A besta saltou fazendo um arco porera fácil  prever seus movimentos.  A besta saltou fazendo um arco por  
cima de mim no mesmo instante em que a lua cheia voltava a brilhar,cima de mim no mesmo instante em que a lua cheia voltava a brilhar,   
enquanto ele passava por cima da minha cabeça atirei duas vezes em seuenquanto ele passava por cima da minha cabeça atirei duas vezes em seu  
peito.peito.

O cão do inferno já tombou morto diante de mim sucumbindo aoO cão do inferno já tombou morto diante de mim sucumbindo ao  
poder das balas de prata. Olhei para a criatura maligna do tamanho depoder das balas de prata. Olhei para a criatura maligna do tamanho de  
um bezerro e guardei minha arma no alforje em meu cinto. Espalhei umum bezerro e guardei minha arma no alforje em meu cinto. Espalhei um  
pouco de álcool sobre ele e então ateei fogo a ele.  pouco de álcool sobre ele e então ateei fogo a ele.  

—Bela maneira de comemorar meus 29 anos.—Bela maneira de comemorar meus 29 anos.
Observei mirando as chamas, de fato, nada poderia me fazer maisObservei mirando as chamas, de fato, nada poderia me fazer mais  

feliz do que cumprir minha missão.  Muito satisfeita comecei a caminharfeliz do que cumprir minha missão.  Muito satisfeita comecei a caminhar   
para fora da floresta em direção  à pequena vila onde tinha deixado meupara fora da floresta em direção  à pequena vila onde tinha deixado meu  
carro. Ao chegar avisei aos moradores que a fera estava morta e que agoracarro. Ao chegar avisei aos moradores que a fera estava morta e que agora  
estavam em segurança, eles ficaram muito felizes e gratos. Deram-me atéestavam em segurança, eles ficaram muito felizes e gratos. Deram-me até   
uma torta de pêssego como agradecimento, era sempre assim com todasuma torta de pêssego como agradecimento, era sempre assim com todas  
as pessoas salvas, sua gratidão nutria meu chamado.as pessoas salvas, sua gratidão nutria meu chamado.

Saltei  para dentro do carro preto e   liguei  o rádio,  fui  cantandoSaltei  para dentro do carro preto e   liguei  o rádio,  fui  cantando  
enquanto dirigia para a cidade grande.enquanto dirigia para a cidade grande.

Quando você era jovem e seu coraçãoQuando você era jovem e seu coração
 era um livro aberto  você dizia  era um livro aberto  você dizia 

viva e deixe viverviva e deixe viver
Você sabe que dizia, você sabe que dizia...Você sabe que dizia, você sabe que dizia...

Mas se esse mundo sempre mudandoMas se esse mundo sempre mudando
no qual vivemos fez você se curvar e chorar diga:no qual vivemos fez você se curvar e chorar diga:

Viva e deixe morrerViva e deixe morrer
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Parei o carro em frente ao bar onde os outros estavam.  Afinal era oParei o carro em frente ao bar onde os outros estavam.  Afinal era o   
aniversário da Ágatha também, e eles estavam comemorando. Os anosaniversário da Ágatha também, e eles estavam comemorando. Os anos  
que  passaram  mudaram  muito  a  todos  nós,  Mari  já  tinha  pintado  osque  passaram  mudaram  muito  a  todos  nós,  Mari  já  tinha  pintado  os  
cabelos  de  vermelho,  roxo,  laranja,  verde e  por  último tinha  decididocabelos  de  vermelho,  roxo,  laranja,  verde e  por  último tinha  decidido  
voltar ao rosa. Ainda era a mesma garota louca e impulsiva porém agoravoltar ao rosa. Ainda era a mesma garota louca e impulsiva porém agora  
era esperta, corajosa e a que mais se metia em confusões. Lídia continuavaera esperta, corajosa e a que mais se metia em confusões. Lídia continuava  
sendo doce e sensata, era a voz da razão do grupo e a mais ágil de todos.sendo doce e sensata, era a voz da razão do grupo e a mais ágil de todos.   
Ágatha  havia  deixado  os  cabelos  crescerem  até  o  meio  das  costas  eÁgatha  havia  deixado  os  cabelos  crescerem  até  o  meio  das  costas  e  
influenciada pela Mari adotou muitas mechas finas em tom de vermelhoinfluenciada pela Mari adotou muitas mechas finas em tom de vermelho  
cereja. cereja. 

Os garotos estavam mais gatos do que antes. Neit tinha ficado maisOs garotos estavam mais gatos do que antes. Neit tinha ficado mais  
forte, os músculos grandes e definidos fariam qualquer mulher babar. Eleforte, os músculos grandes e definidos fariam qualquer mulher babar. Ele  
de  um  ano  para  cá  havia  adotado  aquela  barba  por  fazer  quede  um  ano  para  cá  havia  adotado  aquela  barba  por  fazer  que  
francamente, era uma loucura, o deixava mais homem, mais másculo. Zacfrancamente, era uma loucura, o deixava mais homem, mais másculo. Zac  
estava um pedaço de mal caminho assim como o primo só que com váriasestava um pedaço de mal caminho assim como o primo só que com várias  
tatuagens,  quase  parecia  o  vocalista  do  Maroon  Five  por  causa  dostatuagens,  quase  parecia  o  vocalista  do  Maroon  Five  por  causa  dos  
desenhos pelo corpo. Léo com toda a certeza foi quem mais se destacou,desenhos pelo corpo. Léo com toda a certeza foi quem mais se destacou,   
estava com o corpo bem diferente, antes era do tipo magro sarado masestava com o corpo bem diferente, antes era do tipo magro sarado mas  
agora estava quase como Neit e Zac, era impossível decidir qual dos trêsagora estava quase como Neit e Zac, era impossível decidir qual dos três  
era o mais gato.era o mais gato.

—E  aí  galera?  -  cumprimentei  ao  chegar  à  mesa  onde  estavam—E  aí  galera?  -  cumprimentei  ao  chegar  à  mesa  onde  estavam  
enquanto tirava minha jaqueta revelando a frente única vermelha.enquanto tirava minha jaqueta revelando a frente única vermelha.

—Ulll olha só a mais corajosa de nós está de volta. - Léo me deu um—Ulll olha só a mais corajosa de nós está de volta. - Léo me deu um  
sorriso e uma piscadinha. - Foi bom seu presente?sorriso e uma piscadinha. - Foi bom seu presente?

—Foi emocionante. - respondi sentando-me ao seu lado.—Foi emocionante. - respondi sentando-me ao seu lado.
—Só  você  para  querer  como presente  de  aniversário  caçar  uma—Só  você  para  querer  como presente  de  aniversário  caçar  uma  

besta do inferno. - minha irmã sacudiu a cabeça.besta do inferno. - minha irmã sacudiu a cabeça.
—Merece uma bebida.  -  Léo encheu o copo que estava à minha—Merece uma bebida.  -  Léo encheu o copo que estava à minha  
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espera com uma dose de uísque. espera com uma dose de uísque. 
—Valeu. - agradeci.—Valeu. - agradeci.
—Ele te deu muito trabalho? - indagou Neit.—Ele te deu muito trabalho? - indagou Neit.
—Não mesmo.—Não mesmo.
—Então não deve estar muito cansada – continuou ele e eu fiz que—Então não deve estar muito cansada – continuou ele e eu fiz que  

não – ótimo.não – ótimo.
—O que está planejando? - indaguei desconfiada.—O que está planejando? - indaguei desconfiada.
—É  seu  aniversário  temos  que  comemorar.  -  respondeu  e  eu  e—É  seu  aniversário  temos  que  comemorar.  -  respondeu  e  eu  e  

Ágatha nos olhamos.Ágatha nos olhamos.
Zac  fez  um  sinal  e  logo  uma  das  garçonetes  do  bar  apareceuZac  fez  um  sinal  e  logo  uma  das  garçonetes  do  bar  apareceu  

trazendo  uma  torta  de  chocolate.  Então  eles  cantaram,  sim  cantaramtrazendo  uma  torta  de  chocolate.  Então  eles  cantaram,  sim  cantaram  
parabéns para você. Minha irmã e eu adoramos, era uma regra ninguémparabéns para você. Minha irmã e eu adoramos, era uma regra ninguém  
esquecer o aniversário de ninguém.esquecer o aniversário de ninguém.

—E eu nem desconfiei! - Ágatha falou.—E eu nem desconfiei! - Ágatha falou.
—Somos bons para fazer surpresas. - Mari respondeu abraçando os—Somos bons para fazer surpresas. - Mari respondeu abraçando os  

ombros dela.ombros dela.
—Você está ficando cada vez melhor em disfarçar suas emoções. -—Você está ficando cada vez melhor em disfarçar suas emoções. -   

Léo  também abraçou-me e  depois  beijou meu rosto  –  mas  eu sei  queLéo também abraçou-me e  depois  beijou meu rosto  –  mas  eu sei  que   
gostou.gostou.

—É claro que gostei. - falei empurrando ele enquanto ria.—É claro que gostei. - falei empurrando ele enquanto ria.
—Valeu galera,  agora vamos comer logo esse bolo e  depois sair—Valeu galera,  agora vamos comer logo esse bolo e  depois sair   

para curtir a noite. - a Ágatha claro.para curtir a noite. - a Ágatha claro.
A torta de chocolate estava deliciosa e a conversa mais ainda,  oA torta de chocolate estava deliciosa e a conversa mais ainda,  o   

grupo estava bastante entrosado e eu nem sabia mais há quanto tempogrupo estava bastante entrosado e eu nem sabia mais há quanto tempo  
Neit e eu não brigávamos.Neit e eu não brigávamos.

—Agora se me dão licença – Neit levantou-se – vou roubar uma das—Agora se me dão licença – Neit levantou-se – vou roubar uma das   
aniversariantes.  -  então  estendeu  a  mão  para  mim  e  eu  juntei  asaniversariantes.  -  então  estendeu  a  mão  para  mim  e  eu  juntei  as   
sobrancelhas mas segurei a mão dele.sobrancelhas mas segurei a mão dele.
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—Pode roubar contanto que traga de volta. - Ágatha avisou.—Pode roubar contanto que traga de volta. - Ágatha avisou.
—Não sei se eu trago não – respondeu e então voltou-se para mim—Não sei se eu trago não – respondeu e então voltou-se para mim  

– pode deixar a chave do carro pois você está oficialmente sequestrada.– pode deixar a chave do carro pois você está oficialmente sequestrada.
—Hum... nossa, estou curiosa.—Hum... nossa, estou curiosa.
—Iiiih quanto mistério vocês dois. -Lid observou.—Iiiih quanto mistério vocês dois. -Lid observou.
—É, hoje tem! Vão nessa que está mais que na hora.—É, hoje tem! Vão nessa que está mais que na hora.
Zombou  Zac  e  os  outros  ficaram  rindo  e  fazendo  piadinhas,  iaZombou  Zac  e  os  outros  ficaram  rindo  e  fazendo  piadinhas,  ia  

responder mas fui arrastada para fora do bar enquanto ouvia Livin' On aresponder mas fui arrastada para fora do bar enquanto ouvia Livin' On a  
Prayer do Bon Jovi tocando. Prayer do Bon Jovi tocando. 

—Neit, o que deu em você? - eu ri.—Neit, o que deu em você? - eu ri.
Ele segurava minha mão na maior intimidade enquanto íamos emEle segurava minha mão na maior intimidade enquanto íamos em  

direção à sua linda moto Halley.direção à sua linda moto Halley.
—Hoje é seu aniversário linda,  mas o presente é meu. - virou-se—Hoje é seu aniversário linda,  mas o presente é meu. - virou-se  

para  mim  quanto  chegamos  à  moto  –  quase  nunca  podemos  ficarpara  mim  quanto  chegamos  à  moto  –  quase  nunca  podemos  ficar  
sozinhos.sozinhos.

—Você  está  falando  como  se  fosse  meu  namorado.  -  observei—Você  está  falando  como  se  fosse  meu  namorado.  -  observei   
levantando uma sobrancelha e ele suspirou nada discreto.levantando uma sobrancelha e ele suspirou nada discreto.

—Mas  é  exatamente  isso  que  eu  quero  ser.  -  admitiu  tocando—Mas  é  exatamente  isso  que  eu  quero  ser.  -  admitiu  tocando  
rápido em meu queixo.rápido em meu queixo.

—Ah para! - revirei os olhos.—Ah para! - revirei os olhos.
—Só por esta noite abra seu coração, esqueça suas próprias regras...—Só por esta noite abra seu coração, esqueça suas próprias regras...   

vamos viver. Sobe aí.vamos viver. Sobe aí.
Tá bem, fiz isso. Abracei o corpo dele e coloquei meu queixo em seuTá bem, fiz isso. Abracei o corpo dele e coloquei meu queixo em seu  

ombro para sussurrar em seu ouvido.ombro para sussurrar em seu ouvido.
—E os outros?—E os outros?
—Quem?—Quem?
Respondeu  brincando  e  então  acelerou  a  moto  pela  estrada  emRespondeu  brincando  e  então  acelerou  a  moto  pela  estrada  em  

direção ao centro da cidade. Estávamos bem longe, seria uma bela corridadireção ao centro da cidade. Estávamos bem longe, seria uma bela corrida   
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pela estrada até chegar ao perímetro urbano.pela estrada até chegar ao perímetro urbano.
—Não vai me falar qual é a surpresa? - perguntei alto enquanto o—Não vai me falar qual é a surpresa? - perguntei alto enquanto o  

vento soprava em meu rosto e bagunçando os cabelos.vento soprava em meu rosto e bagunçando os cabelos.
—É surpresa. - respondeu virando o rosto rapidinho.—É surpresa. - respondeu virando o rosto rapidinho.
—Você está correndo feito um maluco!—Você está correndo feito um maluco!
—Eu sei que você gosta de velocidade.—Eu sei que você gosta de velocidade.
—Eu amooooooo!—Eu amooooooo!
Eu  ri  e  soltei  dele  para  abrir  meus  braços  e  senti  o  vento,  aEu  ri  e  soltei  dele  para  abrir  meus  braços  e  senti  o  vento,  a   

velocidade  e  a  doce  liberdade.  O  gosto  do  ar,  o  cheiro  da  noite  e  avelocidade  e  a  doce  liberdade.  O  gosto  do  ar,  o  cheiro  da  noite  e  a   
expectativa de algo muito bom. Mas o melhor de tudo era o cheiro dele,expectativa de algo muito bom. Mas o melhor de tudo era o cheiro dele,   
senti quando voltei a abraçá-lo mas não em volta da cintura, com braçosenti quando voltei a abraçá-lo mas não em volta da cintura, com braço   
enlacei seu pescoço com a outra mão agarrei sua camiseta  na altura doenlacei seu pescoço com a outra mão agarrei sua camiseta  na altura do  
peito.peito.

—Você quer me enlouquecer me abraçando desse jeito?—Você quer me enlouquecer me abraçando desse jeito?
Peguntou com um sorriso e eu falei em seu ouvido:Peguntou com um sorriso e eu falei em seu ouvido:
—Vamos viver.—Vamos viver.
E  então  continuamos  naquela  corrida  até  um  ponto  isolado  daE  então  continuamos  naquela  corrida  até  um  ponto  isolado  da  

cidade para minha surpresa já que eu esperava ir a algum lugar agitado,cidade para minha surpresa já que eu esperava ir a algum lugar agitado,  
uma festa surpresa sei lá!uma festa surpresa sei lá!

—Essa  é  a  surpresa?  -  —Essa  é  a  surpresa?  -  indagueiindaguei confusa  olhando  em  volta  um confusa  olhando  em  volta  um  
gramado e árvores. Tudo muito silencioso.gramado e árvores. Tudo muito silencioso.

—Nem tudo é o que parece, sabia? - respondeu misterioso.—Nem tudo é o que parece, sabia? - respondeu misterioso.
—Ok... - desci da moto – estou curiosa sobre como isso pode não—Ok... - desci da moto – estou curiosa sobre como isso pode não   

ser o que estou vendo. ser o que estou vendo. 
Ele  desceu também e veio  em minha direção,  usava jeans preto,Ele  desceu também e veio  em minha direção,  usava jeans preto,   

botas e camiseta preta também... lindo de morrer.botas e camiseta preta também... lindo de morrer.
—Só queria te dar meu presente de forma mais reservada.—Só queria te dar meu presente de forma mais reservada.
Então ele tirou do bolso um saquinho dourado de joalheria, o abriuEntão ele tirou do bolso um saquinho dourado de joalheria, o abriu   
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e dele tirou um anel prateado lindíssimo com uma esmeralda em formae dele tirou um anel prateado lindíssimo com uma esmeralda em forma  
de coração cujo redor estava cheio de brilhantes pequenos. Estaquei. de coração cujo redor estava cheio de brilhantes pequenos. Estaquei. 

—Relaxa – ele deu um daqueles sorrisos de matar – não estou te—Relaxa – ele deu um daqueles sorrisos de matar – não estou te  
pedindo em casamento.pedindo em casamento.

—Mas eu nem... - cara ele me deixou sem palavras.—Mas eu nem... - cara ele me deixou sem palavras.
—Pensou sim, eu sei. Aprendi a te decifrar, passei todos esses anos—Pensou sim, eu sei. Aprendi a te decifrar, passei todos esses anos   

te observando, sendo teu admirador... mas também aprendi a aceitar meute observando, sendo teu admirador... mas também aprendi a aceitar meu  
lugar na sua vida – então ele pegou minha mão e pôs o anel no dedolugar na sua vida – então ele pegou minha mão e pôs o anel no dedo  
indicador – infelizmente esse anel não significa o compromisso que queroindicador – infelizmente esse anel não significa o compromisso que quero  
contigo mas vamos fazer o seguinte, sempre que olhar para ele saiba quecontigo mas vamos fazer o seguinte, sempre que olhar para ele saiba que   
estou pensando em ti.estou pensando em ti.

Então ele beijou minha mão e eu fiquei sem ação, eu não poderiaEntão ele beijou minha mão e eu fiquei sem ação, eu não poderia  
amá-lo nem iria fazer isso... nunca... jamais.amá-lo nem iria fazer isso... nunca... jamais.

—É lindo. - falei observando a esmeralda cristalina e... - tem a cor—É lindo. - falei observando a esmeralda cristalina e... - tem a cor  
dos seus olhos. - quase sussurrei e ele sorriu.dos seus olhos. - quase sussurrei e ele sorriu.

—Bem,  se  você  acha,  pelo  menos  eu  sei  que  enquanto  estiver—Bem,  se  você  acha,  pelo  menos  eu  sei  que  enquanto  estiver   
usando ele vai lembrar de mim.usando ele vai lembrar de mim.

—Obrigada pelo presente, eu adorei.—Obrigada pelo presente, eu adorei.
—Mas esse  não é  o  seu presente.  -  disse  com aquele  sorriso  de—Mas esse  não é  o  seu presente.  -  disse  com aquele  sorriso  de  

canto.canto.
—E tem mais? - já me animei.—E tem mais? - já me animei.
Então  o  som  de  hélices  surgiu  no  céu  acima  de  nós  e  foi  seEntão  o  som  de  hélices  surgiu  no  céu  acima  de  nós  e  foi  se   

aproximando cada vez mais e baixando até pousar bem à nossa frente umaproximando cada vez mais e baixando até pousar bem à nossa frente um  
helicóptero supermoderno. helicóptero supermoderno. 

—Não acredito! - exclamei pasma.—Não acredito! - exclamei pasma.
—Vem.  -  Neit  segurou  minha  cintura  e  me  puxou  para  o—Vem.  -  Neit  segurou  minha  cintura  e  me  puxou  para  o  

helicóptero onde um homem segurava a porta.helicóptero onde um homem segurava a porta.
—Eu não acredito que você fez isso! Eu nunca voei de helicóptero. -—Eu não acredito que você fez isso! Eu nunca voei de helicóptero. -   
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falei enquanto me sentava, como era uma aeronave top não precisamosfalei enquanto me sentava, como era uma aeronave top não precisamos   
colocar aqueles fones horríveis pois a cabine era acústica.colocar aqueles fones horríveis pois a cabine era acústica.

—Eu queria que a noite fosse inesquecível para ti,  fico feliz que—Eu queria que a noite fosse inesquecível para ti,  fico feliz que   
consegui te surpreender. - falou ele quando o helicóptero levantou voo. consegui te surpreender. - falou ele quando o helicóptero levantou voo. 

—Tá brincando?! Isso é demais. Olha ali o arco triunfo. —Tá brincando?! Isso é demais. Olha ali o arco triunfo. 
Apontei e ele chegou bem pertinho de mim para olhar pela janelaApontei e ele chegou bem pertinho de mim para olhar pela janela  

do meu lado. O passeio foi lindo e como Neit era descendente de romenosdo meu lado. O passeio foi lindo e como Neit era descendente de romenos  
ele  conhecia  bem o  país  de  seus  antepassados.  Foi  explicando-me umele  conhecia  bem o  país  de  seus  antepassados.  Foi  explicando-me um  
pouco  sobre  os  lindos  prédios  históricos  e  museus  que  passávamos.pouco  sobre  os  lindos  prédios  históricos  e  museus  que  passávamos.   
Acredite  que a Romênia não é  só montes  Carpatos  e Castelo  do VladAcredite  que a Romênia não é  só montes  Carpatos  e Castelo  do Vlad   
Dracul, Bucareste, a capital, é linda. Uma mistura fascinante do passadoDracul, Bucareste, a capital, é linda. Uma mistura fascinante do passado  
com  o  presente  fazendo  uma  cidade  histórica  e  charmosa  comcom  o  presente  fazendo  uma  cidade  histórica  e  charmosa  com  
comodidades de cidade moderna.comodidades de cidade moderna.

—Olha lá o hotel cassino Sheraton.—Olha lá o hotel cassino Sheraton.
Neit  apontou  o  lindo  e  enorme  prédio  todo  envidraçado  eNeit  apontou  o  lindo  e  enorme  prédio  todo  envidraçado  e  

iluminado de azul do qual nos aproximávamos.iluminado de azul do qual nos aproximávamos.
—É um cassino também?! Que máximo.—É um cassino também?! Que máximo.
—O que você acha, podemos tentar a sorte. Sou um bom jogador.—O que você acha, podemos tentar a sorte. Sou um bom jogador.
—Ah... eu acho melhor não, se você jogar comigo como parceira vai—Ah... eu acho melhor não, se você jogar comigo como parceira vai   

ficar pobre. - eu ri – por que estamos chegando tão perto?ficar pobre. - eu ri – por que estamos chegando tão perto?
Indaguei  ao  perceber  que  depois  de  30  minutos  de  passeio  oIndaguei  ao  perceber  que  depois  de  30  minutos  de  passeio  o  

helicóptero se aproximava do topo do hotel Sheraton.helicóptero se aproximava do topo do hotel Sheraton.
—Porque nós vamos descer aqui. - respondeu ele calmamente.—Porque nós vamos descer aqui. - respondeu ele calmamente.
—Não pode ser! O que mais você planejou para esta noite?—Não pode ser! O que mais você planejou para esta noite?
—Se eu disser não será mais surpresa.—Se eu disser não será mais surpresa.
—Estou começando a ficar nervosa. - confessei quando a aeronave—Estou começando a ficar nervosa. - confessei quando a aeronave  

pousou.pousou.
—Não fique, esta noite é só para a sua felicidade.—Não fique, esta noite é só para a sua felicidade.
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Ele  garantiu  olhando-me  com  tanta  doçura  que  me  senti  umaEle  garantiu  olhando-me  com  tanta  doçura  que  me  senti  uma  
adolescente  em  seu  primeiro  encontro.  Sem  um  passado  de  tristezas,adolescente  em  seu  primeiro  encontro.  Sem  um  passado  de  tristezas,   
somente aquele momento.somente aquele momento.

—Vem – ele me chamou quando a porta foi aberta, segurou minha—Vem – ele me chamou quando a porta foi aberta, segurou minha  
mão e corremos para longe – agora sim você vai ver sua surpresa.mão e corremos para longe – agora sim você vai ver sua surpresa.

—Espera – detive-me para apreciar a vista por um instante – isso é—Espera – detive-me para apreciar a vista por um instante – isso é   
tão lindo.tão lindo.

Neit  não  soltou  da  minha  mão  e  nem  apreciou  a  vista,  ficouNeit  não  soltou  da  minha  mão  e  nem  apreciou  a  vista,  ficou  
olhando para mim. Percebi pelo canto do olho.olhando para mim. Percebi pelo canto do olho.

—Você não vai querer se atrasar, acredite em mim.—Você não vai querer se atrasar, acredite em mim.
—Bem então vamos.—Bem então vamos.
Fomos  em  direção  a  uma  porta  que  um  funcionário  do  hotelFomos  em  direção  a  uma  porta  que  um  funcionário  do  hotel   

segurava aberta.  Eu tinha certeza de que ele tinha desembolsado umasegurava aberta.  Eu tinha certeza de que ele tinha desembolsado uma  
pequena fortuna com aquela noite.pequena fortuna com aquela noite.

—Ai, eu não aguento a curiosidade. O que é afinal?—Ai, eu não aguento a curiosidade. O que é afinal?
Perguntei quando  chegamos no corredor da cobertura para pegar oPerguntei quando  chegamos no corredor da cobertura para pegar o  

elevador que ele já tinha chamado.elevador que ele já tinha chamado.
—Calma, só mais um pouquinho.—Calma, só mais um pouquinho.
—Não  pode  me  dar  uma  pista?  -  pedi  assim  que  entramos  no—Não  pode  me  dar  uma  pista?  -  pedi  assim  que  entramos  no  

elevador espelhado.elevador espelhado.
—Hum... deixa eu pensar. - ele fez suspense segurando o queixo –—Hum... deixa eu pensar. - ele fez suspense segurando o queixo –  

hoje vai acontecer um evento exclusivíssimo no salão de eventos, somentehoje vai acontecer um evento exclusivíssimo no salão de eventos, somente   
500 ingressos foram vendidos e eu consegui dois. Acredite, a turma toda500 ingressos foram vendidos e eu consegui dois. Acredite, a turma toda  
queria estar aqui.queria estar aqui.

—Um evento exclusivo?—Um evento exclusivo?
O que poderia ser afinal? Fiquei pensando enquanto ele me olhavaO que poderia ser afinal? Fiquei pensando enquanto ele me olhava  

divertido.divertido.
—Tá difícil... mais uma dica?—Tá difícil... mais uma dica?
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—Só mais uma então: você ama.—Só mais uma então: você ama.
Arregalei os olhos e o fitei. Mas o que poderia ser? Eu amo tantasArregalei os olhos e o fitei. Mas o que poderia ser? Eu amo tantas  

coisas: sorvete, chocolate, música, rosas, rock, gatinhos, etc. Então a portacoisas: sorvete, chocolate, música, rosas, rock, gatinhos, etc. Então a porta   
do elevador se abriu e saímos... ele ainda segurava minha mão. O saguãodo elevador se abriu e saímos... ele ainda segurava minha mão. O saguão  
do hotel é lindíssimo, não há nem como explicar, muitas pessoas seguiamdo hotel é lindíssimo, não há nem como explicar, muitas pessoas seguiam  
na mesma direção. Então Neit tapou meus olhos.na mesma direção. Então Neit tapou meus olhos.

—O que você está fazendo? - protestei.—O que você está fazendo? - protestei.
—Se você vir o cartaz vai descobrir e estragar a surpresa. Fica calma—Se você vir o cartaz vai descobrir e estragar a surpresa. Fica calma  

pois eu nunca vou deixar você cair.pois eu nunca vou deixar você cair.
Assegurou ele e nem precisava pois eu tinha confiança de sobraAssegurou ele e nem precisava pois eu tinha confiança de sobra   

naquele homem. Então ele tirou a mão e pude ver um palco de um metronaquele homem. Então ele tirou a mão e pude ver um palco de um metro   
e meio de altura, o salão com as cerca de 500 pessoas, tinha instrumentose meio de altura, o salão com as cerca de 500 pessoas, tinha instrumentos   
musicais  então  era  um  show  de  música  e  as  pessoas  pareciam  bemmusicais  então  era  um  show  de  música  e  as  pessoas  pareciam  bem  
eufóricas  mas  eu  jamais  imaginaria  quem  subiria  naquele  palco  emeufóricas  mas  eu  jamais  imaginaria  quem  subiria  naquele  palco  em  
instantes.instantes.

—É um show! - virei para ele – Não acredito mas... de quem é?—É um show! - virei para ele – Não acredito mas... de quem é?
Neit  apenas  sorriu  e  disse  no  meu ouvido  “feliz  aniversário”  eNeit  apenas  sorriu  e  disse  no  meu ouvido  “feliz  aniversário”  e  

então o povo todo começou numa gritaria.  Virei  devagar para o palcoentão o povo todo começou numa gritaria.  Virei  devagar para o palco  
para  quase  morrer  do  coração.  Ali,  a  três  metros  de  mim  surgiu  opara  quase  morrer  do  coração.  Ali,  a  três  metros  de  mim  surgiu  o   
gatíssimogatíssimo Jon Bon Jovi e sua banda. Jon Bon Jovi e sua banda.

—É o BON JOVI!!!—É o BON JOVI!!!
Gritei feito uma louca, sério, fiz uma gritaria, pulei, vibrei e griteiGritei feito uma louca, sério, fiz uma gritaria, pulei, vibrei e gritei   

mais  ainda  enquanto  Jon  cumprimentava  a  plateia  que  gritava  assimmais  ainda  enquanto  Jon  cumprimentava  a  plateia  que  gritava  assim  
como eu.como eu.

—Eu—Eu77 AMO essa banda!!!!!! - virei para Neit e ele estava com um AMO essa banda!!!!!! - virei para Neit e ele estava com um  
sorriso lindo no rosto.sorriso lindo no rosto.

7 A autora ama também hehehe :)

                                                                             ~~ 191191 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

—Eu sei. - piscou.—Eu sei. - piscou.
Então  me  joguei  enlaçando  o  pescoço  dele,  abraçando  bemEntão  me  joguei  enlaçando  o  pescoço  dele,  abraçando  bem  

apertado.apertado.
—Obrigada, obrigada, obrigada, obrigada para sempre!—Obrigada, obrigada, obrigada, obrigada para sempre!
Então  o show começou com uma música do trabalho mais recenteEntão  o show começou com uma música do trabalho mais recente  

da  banda.  Pulei  e  cantei  foi  o  máximo,  maravilhoso!  Juro,  a  melhorda  banda.  Pulei  e  cantei  foi  o  máximo,  maravilhoso!  Juro,  a  melhor  
experiência  da minha vida,  foram as  melhores  duas horas  da história.experiência  da minha vida,  foram as  melhores  duas horas  da história.   
Quando minha preferida tocou, foi como viver um sonho, Jon cantava oQuando minha preferida tocou, foi como viver um sonho, Jon cantava o  
hino da minha vida nos acordes de It's My Life. Tudo o que eu tinha feitohino da minha vida nos acordes de It's My Life. Tudo o que eu tinha feito  
naqueles quatro anos foi viver intensamente minha vida fazendo o que eunaqueles quatro anos foi viver intensamente minha vida fazendo o que eu  
queria sem me importar com a opinião alheia, já que não iria viver paraqueria sem me importar com a opinião alheia, já que não iria viver para   
sempre teria que viver aproveitando cada minuto. Foi maravilhoso e nasempre teria que viver aproveitando cada minuto. Foi maravilhoso e na  
verdade  Neit  se  divertiu  muito  também,  dançamos  juntos,  curtimosverdade  Neit  se  divertiu  muito  também,  dançamos  juntos,  curtimos  
demais  até  as  românticas  começarem  e  Bon  Jovi  para  ter  músicademais  até  as  românticas  começarem  e  Bon  Jovi  para  ter  música  
romântica é A BANDA. Ficamos ao lado um do outro nos balançando eromântica é A BANDA. Ficamos ao lado um do outro nos balançando e   
cantando todas, mas quando tocou cantando todas, mas quando tocou All About Lovin'YouAll About Lovin'You Neit chegou bem Neit chegou bem  
pertinho e sussurrou no meu ouvido:pertinho e sussurrou no meu ouvido:

—Sempre penso em ti quando ouço essa música.—Sempre penso em ti quando ouço essa música.
—Por quê? - fui pega de surpresa, ele sorriu e respondeu:—Por quê? - fui pega de surpresa, ele sorriu e respondeu:
—Tudo se resume a amar você.—Tudo se resume a amar você.
Pisquei meio confusa pois essa é a tradução da música, não entendiPisquei meio confusa pois essa é a tradução da música, não entendi  

e dei de ombros.e dei de ombros.
—É uma bela música. - tentei disfarçar.—É uma bela música. - tentei disfarçar.
—Por que você faz isso? Finge não ver o óbvio. - ele falava bem—Por que você faz isso? Finge não ver o óbvio. - ele falava bem  

pertinho de mim pois a música estava bem alta – Eu amo você.pertinho de mim pois a música estava bem alta – Eu amo você.
Levantei  o  olhar  para fitar  aqueles  olhos divinos,  estávamos tãoLevantei  o  olhar  para fitar  aqueles  olhos divinos,  estávamos tão  

pertinho, nossos lábios quase se tocavam. O clima, a música, o show, céuspertinho, nossos lábios quase se tocavam. O clima, a música, o show, céus   
ele disse  que me amava!  Realmente não poderia ter dito aquilo numaele disse  que me amava!  Realmente não poderia ter dito aquilo numa  
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situação melhor, tudo estava perfeito e de repente... ele me amava?! Não!situação melhor, tudo estava perfeito e de repente... ele me amava?! Não!   
Não poderia fazer isso, era impossível pois amor não existe.Não poderia fazer isso, era impossível pois amor não existe.

—Neit eu... —Neit eu... 
Abri  a  boca  para  falar  o  mais  delicadamente  o  possível  queAbri  a  boca  para  falar  o  mais  delicadamente  o  possível  que  

esquecesse aquela história pois era tudo besteira e explodiram os acordesesquecesse aquela história pois era tudo besteira e explodiram os acordes  
de guitarra da animadíssima de guitarra da animadíssima One Wild Night,  One Wild Night,  a galera explodiu tambéma galera explodiu também  
numa gritaria só e eu fui naquela pois queria mais era curtir todas e sónuma gritaria só e eu fui naquela pois queria mais era curtir todas e só   
depois do show falar com meu lindo, gato, sarado, sedutor amigo que atédepois do show falar com meu lindo, gato, sarado, sedutor amigo que até  
o  dia  de  nossas  mortes  nós  seríamos  amigos  pois  amor  entre  amigoso  dia  de  nossas  mortes  nós  seríamos  amigos  pois  amor  entre  amigos   
existe mas entre homem e mulher é pura enrolação. Curti o show demais.existe mas entre homem e mulher é pura enrolação. Curti o show demais.  

—Nunca vou ter como agradecer. - falei logo depois que o show—Nunca vou ter como agradecer. - falei logo depois que o show  
terminou.terminou.

—Nem precisa, linda, é seu presente de aniversário. - respondeu—Nem precisa, linda, é seu presente de aniversário. - respondeu  
todo fofo.todo fofo.

—Eu já falei que isso foi a melhor coisa da minha vida?—Eu já falei que isso foi a melhor coisa da minha vida?
—Não mas eu posso imaginar.—Não mas eu posso imaginar.
—É sério, foi demais... obrigada.—É sério, foi demais... obrigada.
Agradeci com um sorriso enorme assim que chegamos do lado deAgradeci com um sorriso enorme assim que chegamos do lado de  

fora do hotel onde a seleta multidão se desfazia.fora do hotel onde a seleta multidão se desfazia.
—Esse sorriso lindo no seu rosto já é o agradecimento que preciso.—Esse sorriso lindo no seu rosto já é o agradecimento que preciso.
—Você é demais.—Você é demais.
—Agora o que você acha de encontrarmos os outros e terminar a—Agora o que você acha de encontrarmos os outros e terminar a  

noite? Pois como acabamos de ouvir: eu não vou viver para sempre, sónoite? Pois como acabamos de ouvir: eu não vou viver para sempre, só   
quero viver enquanto estou vivoquero viver enquanto estou vivo88..

—Vamos nessa.—Vamos nessa.
Concordei com um sorriso maroto, a noite tinha sido ótima e euConcordei com um sorriso maroto, a noite tinha sido ótima e eu  

8 Parte da letra de It's My Life
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queria que continuasse. Fomos para uma das baladas mais exclusivas dequeria que continuasse. Fomos para uma das baladas mais exclusivas de  
Bucareste onde os outros estavam. Dançamos demais e foi  muito bomBucareste onde os outros estavam. Dançamos demais e foi  muito bom  
quando Ágatha e eu dançamos nos mastros, os caras gostaram bastante equando Ágatha e eu dançamos nos mastros, os caras gostaram bastante e   
notei que Neit e Zac não conseguiram disfarçar um pouco de ciúmes...notei que Neit e Zac não conseguiram disfarçar um pouco de ciúmes...   
cara aquilo ia dar um bode! Neit iria ter que esquecer aquela história decara aquilo ia dar um bode! Neit iria ter que esquecer aquela história de  
qualquer jeito. qualquer jeito. 

Fomos  para  casa  tarde  da  madrugada,  sim  pois  em  BucaresteFomos  para  casa  tarde  da  madrugada,  sim  pois  em  Bucareste  
tínhamos uma casa ao invés de ficar em hotéis. Quando acordei no diatínhamos uma casa ao invés de ficar em hotéis. Quando acordei no dia  
seguinte era mais de uma hora da tarde, os garotos estavam na cozinha eseguinte era mais de uma hora da tarde, os garotos estavam na cozinha e   
fui até lá.fui até lá.

—Ficamos muito tempo longe... isso era de se esperar. - ouvi Zac—Ficamos muito tempo longe... isso era de se esperar. - ouvi Zac  
falar.falar.

—Para falar a verdade eu estou com saudades de casa. - Lé.—Para falar a verdade eu estou com saudades de casa. - Lé.
—E aí gurizada? - cumprimentei quando entrei na cozinha.—E aí gurizada? - cumprimentei quando entrei na cozinha.
—Bah, soube que vocês tiveram uma noite daquelas ontem, né? -—Bah, soube que vocês tiveram uma noite daquelas ontem, né? -   

Léo.Léo.
—Você nem faz ideia, a melhor da minha vida. - respondi sarcástica—Você nem faz ideia, a melhor da minha vida. - respondi sarcástica  

indo pegar um café.indo pegar um café.
—Nos divertimos muito, acho que esse aniversário a Nia não vai—Nos divertimos muito, acho que esse aniversário a Nia não vai   

esquecer nunca. - Neit observou enquanto me lançava um olhar de canto.esquecer nunca. - Neit observou enquanto me lançava um olhar de canto.
—Jamais! Vi um show de uma das minhas bandas favoritas e Neit?—Jamais! Vi um show de uma das minhas bandas favoritas e Neit?
—Hum?—Hum?
—Nunca mais me chame assim! - apontei o dedo.—Nunca mais me chame assim! - apontei o dedo.
—Por quê? O que há de errado nisso? - rebateu.—Por quê? O que há de errado nisso? - rebateu.
—Não gosto, só por isso – fingi mau humor e ele deu um risinho –—Não gosto, só por isso – fingi mau humor e ele deu um risinho –  

sobre o que falavam?sobre o que falavam?
—Sobre algo que já esperávamos, Roma nos mandou de volta para—Sobre algo que já esperávamos, Roma nos mandou de volta para  

casa.casa.
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Respondeu Zac  e  eu estaquei.  Então  finalmente  depois  de  cincoRespondeu Zac  e  eu estaquei.  Então  finalmente  depois  de  cinco  
anos nós voltaríamos para casa! Isso era ótimo, meu momento até queanos nós voltaríamos para casa! Isso era ótimo, meu momento até que  
enfim  se  aproximava,  era  melhor  Damian  Moreton  preparar-se  paraenfim  se  aproximava,  era  melhor  Damian  Moreton  preparar-se  para  
pagar por tudo que me fez pois tudo que vai... volta.pagar por tudo que me fez pois tudo que vai... volta.

                                                                                                                    FF
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    99
 Sangue e Sangue e

 Rock'n Roll Rock'n Roll
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 medida que o avião avançava pelo Atlântico rumo a Porto Alegre medida que o avião avançava pelo Atlântico rumo a Porto Alegre  
meu  coração  apertava.  Estava  tão  ansiosa  embora  não  deixassemeu  coração  apertava.  Estava  tão  ansiosa  embora  não  deixasse  
transparecer a ninguém. A Ordem Secreta havia nos mandado detransparecer a ninguém. A Ordem Secreta havia nos mandado de  

volta  pois  vampiros  e  outras  criaturas  estavam  sentindo-se  muito  àvolta  pois  vampiros  e  outras  criaturas  estavam  sentindo-se  muito  à   
vontade para fazer e acontecer na nossa terrinha e estávamos voltandovontade para fazer e acontecer na nossa terrinha e estávamos voltando  
para  acabar  com eles.  Mas  é  claro  que  o  que mais  me importava  erapara  acabar  com eles.  Mas  é  claro  que  o  que mais  me importava  era   
aquele maldito estúpido e sua cachorra ruiva!  Embora todo aquele clãaquele maldito estúpido e sua cachorra ruiva!  Embora todo aquele clã  
maldito estivesse no meu alvo na verdade.maldito estivesse no meu alvo na verdade.

ÀÀ

Também estava com saudades da minha família mesmo que falasseTambém estava com saudades da minha família mesmo que falasse  
com meus  avós  pelo  Skype  várias  vezes  por  semana mas  sempre  emcom meus  avós  pelo  Skype  várias  vezes  por  semana mas  sempre  em  
horários em que eu sabia que nenhum espião sobrenatural pudesse estarhorários em que eu sabia que nenhum espião sobrenatural pudesse estar  
de tocaia ouvindo tudo. Coloquei meus fones e me dediquei a pensar ede tocaia ouvindo tudo. Coloquei meus fones e me dediquei a pensar e   
repensar a minha vingança, cada sórdido detalhe de dor e humilhaçãorepensar a minha vingança, cada sórdido detalhe de dor e humilhação   
que Damian iria sofrer. Estava chegando a hora, cada vez mais perto e euque Damian iria sofrer. Estava chegando a hora, cada vez mais perto e eu  
mal podia esperar a hora de fazer da vida dele um verdadeiro inferno emal podia esperar a hora de fazer da vida dele um verdadeiro inferno e   
eu já sabia por onde começaria.eu já sabia por onde começaria.

—Lavígnia?  -  acordei  com  um  cutucão  da  minha  irmã  –  Já—Lavígnia?  -  acordei  com  um  cutucão  da  minha  irmã  –  Já  
chegamos em Porto Alegre.chegamos em Porto Alegre.

—Bah, peguei no sono.—Bah, peguei no sono.
—Sorte  sua,  eu  não  consegui  pregar  o  olho  desde  Bucareste.  -—Sorte  sua,  eu  não  consegui  pregar  o  olho  desde  Bucareste.  -   

reclamou.reclamou.
—Tá ansiosa? - sondei.—Tá ansiosa? - sondei.
—Muito, sou aventureira mas estava com saudades de casa. Vai ser—Muito, sou aventureira mas estava com saudades de casa. Vai ser  

bom ficar um tempo por aqui. - disse ela.bom ficar um tempo por aqui. - disse ela.
—Concordo contigo, vai ser ótimo ficar por aqui.—Concordo contigo, vai ser ótimo ficar por aqui.
—Ah até que enfim o desembarque.—Ah até que enfim o desembarque.
Os  Nunes  tinham  ido  até  o  aeroporto  Salgado  Filho  para  nosOs  Nunes  tinham  ido  até  o  aeroporto  Salgado  Filho  para  nos  
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receber. Os Otman e eles se cumprimentaram  com entusiasmo afinal elesreceber. Os Otman e eles se cumprimentaram  com entusiasmo afinal eles  
eram quase uma família só. Enquanto eles conversavam eu olhei ao redoreram quase uma família só. Enquanto eles conversavam eu olhei ao redor  
e  respirei  fundo...  era  tão bom estar  de  volta.  Embora a  Europa fossee respirei  fundo...  era  tão bom estar  de  volta.  Embora a  Europa fosse  
maravilhosa não há lugar melhor que o lugar onde você nasceu, onde temmaravilhosa não há lugar melhor que o lugar onde você nasceu, onde tem  
suas raízes... não há lugar melhor que o lar.suas raízes... não há lugar melhor que o lar.

—Nossa, vocês estão muito diferentes. - apontou Pedro vindo me—Nossa, vocês estão muito diferentes. - apontou Pedro vindo me  
cumprimentar.cumprimentar.

—É... foi muito tempo fora, não tem como não mudar. - respondi.—É... foi muito tempo fora, não tem como não mudar. - respondi.
—Bem-vindas de volta.—Bem-vindas de volta.
—Gente agora vamos para casa, estou louca para ver os outros. -—Gente agora vamos para casa, estou louca para ver os outros. -   

Pediu Lídia entrando em um dos carros.Pediu Lídia entrando em um dos carros.
—Beleza, vamos lá.—Beleza, vamos lá.
Concordou Zac e lá fomos nós rumo à BR que nos levaria a BomConcordou Zac e lá fomos nós rumo à BR que nos levaria a Bom   

Jesus.  Meu  coração  martelava  a  cada  metro  rodado,  estava  ansiosaJesus.  Meu  coração  martelava  a  cada  metro  rodado,  estava  ansiosa  
demais,  mal podia esperar para ver meus avós e minha Néftis.  Danieldemais,  mal podia esperar para ver meus avós e minha Néftis.  Daniel   
Nunes  foi  nos  contando  o  que  havia  acontecido  por  lá  enquantoNunes  foi  nos  contando  o  que  havia  acontecido  por  lá  enquanto  
estivemos fora, tudo foi bem tranquilo durante um tempo mas no últimoestivemos fora, tudo foi bem tranquilo durante um tempo mas no último  
ano  os  vampiros  voltaram  a  atacar  em  vários  pontos  da  Serra.  Malano  os  vampiros  voltaram  a  atacar  em  vários  pontos  da  Serra.  Mal   
chegávamos em casa e já iriamos para a ação, mas isso era como comer echegávamos em casa e já iriamos para a ação, mas isso era como comer e   
respirar para mim, além de uma necessidade. respirar para mim, além de uma necessidade. 

Quando o carro parou e vi meus avós no portão eu voei para foraQuando o carro parou e vi meus avós no portão eu voei para fora  
do meu e os abracei com força.do meu e os abracei com força.

—Que saudade de vocês! - falei entre lágrimas.—Que saudade de vocês! - falei entre lágrimas.
—Querida você está linda.  - disse meu avozinho.—Querida você está linda.  - disse meu avozinho.
—E nós não? - brincou Ágatha.—E nós não? - brincou Ágatha.
Enquanto eles se abraçavam eu olhei para aquela tão querida casa.Enquanto eles se abraçavam eu olhei para aquela tão querida casa.  

Ah quantas lembranças! Eu  havia saído dela em cacos e agora voltavaAh quantas lembranças! Eu  havia saído dela em cacos e agora voltava   
uma mulher  forte  em nada parecida  com a  outra  que tantas  lágrimasuma mulher  forte  em nada parecida  com a  outra  que tantas  lágrimas  

                                                                             ~~ 198198 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

tinha  derramado  ali.  Daniel  nos  ajudou  com  as  malas  (embora  eletinha  derramado  ali.  Daniel  nos  ajudou  com  as  malas  (embora  ele   
soubesse  que  não  precisávamos  de  ajuda  para  carregá-las),  os  outrossoubesse  que  não  precisávamos  de  ajuda  para  carregá-las),  os  outros  
tinham ido direto para casa.tinham ido direto para casa.

—Achei que vocês nunca  mais iriam voltar. - disse minha vó assim—Achei que vocês nunca  mais iriam voltar. - disse minha vó assim  
que entramos.que entramos.

—Capaz vó, uma hora o passarinho volta ao ninho. - respondeu—Capaz vó, uma hora o passarinho volta ao ninho. - respondeu  
minha irmã – gente, que saudades desta casa.minha irmã – gente, que saudades desta casa.

—Cadê a Néftis? - indaguei e antes da minha vó responder, a vi—Cadê a Néftis? - indaguei e antes da minha vó responder, a vi  
descendo as escadas.descendo as escadas.

—Como vocês estão?—Como vocês estão?
Ouvi Mari perguntando aos meus avós enquanto corria para pegarOuvi Mari perguntando aos meus avós enquanto corria para pegar  

minha linda e encher de carinhos, ela adorou me ver.minha linda e encher de carinhos, ela adorou me ver.
—Menina  e  esse  cabelos  todo  moderno?  -  minha  vó  tocou  nos—Menina  e  esse  cabelos  todo  moderno?  -  minha  vó  tocou  nos   

cabelos da Mari.cabelos da Mari.
—Ah, gostou? Adoro mudar de visual e tem que chamar a atenção—Ah, gostou? Adoro mudar de visual e tem que chamar a atenção  

senão não tem graça... sabe... gosto de surpreender os outros. senão não tem graça... sabe... gosto de surpreender os outros. 
—Vocês estão lindas...ah que bom que estão aqui. - disse minha avó—Vocês estão lindas...ah que bom que estão aqui. - disse minha avó   

abraçando Mari.abraçando Mari.
—Bom  é  estar  de  volta  vó,  não  vejo  a  hora  de  comer  um  belo—Bom  é  estar  de  volta  vó,  não  vejo  a  hora  de  comer  um  belo  

churrasco e tomar chimarrão, não tem isso em nenhum lugar do mundochurrasco e tomar chimarrão, não tem isso em nenhum lugar do mundo  
além daqui! - Ágatha.além daqui! - Ágatha.

—Ah  mas  não  seja  por  isso  minha  princesa,  a  carne  já  está—Ah  mas  não  seja  por  isso  minha  princesa,  a  carne  já  está   
temperada e esperando para ir ao fogo, assim que vocês avisaram quetemperada e esperando para ir ao fogo, assim que vocês avisaram que  
viriam já tratei de providenciar tudo. - respondeu o fofo do meu avô.viriam já tratei de providenciar tudo. - respondeu o fofo do meu avô.

—Mas vou ter que preparar algo diferente para a Lavígnia, o que—Mas vou ter que preparar algo diferente para a Lavígnia, o que  
deseja comer? - minha avó perguntou ao me fitar meio indecisa, eu ri.deseja comer? - minha avó perguntou ao me fitar meio indecisa, eu ri.

—Não  sou  mais  vegetariana  vó.  -  vocês  tinham que  ver  a  cara—Não  sou  mais  vegetariana  vó.  -  vocês  tinham que  ver  a  cara  
dela... sério.dela... sério.

                                                                             ~~ 199199 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

—O quê?! Não posso acreditar. - surpreendeu-se ela.—O quê?! Não posso acreditar. - surpreendeu-se ela.
—Vó, pode acreditar que a garota que saiu daqui há cinco anos não—Vó, pode acreditar que a garota que saiu daqui há cinco anos não  

tem a ver com essa mulher aqui na sua frente. - garanti.tem a ver com essa mulher aqui na sua frente. - garanti.
—Verdade – Mari apontou o dedo – ela mudou pra caramba, juro,—Verdade – Mari apontou o dedo – ela mudou pra caramba, juro,  

ficou mais maluca que eu.ficou mais maluca que eu.
—Não posso acreditar, o que foi que aconteceu para essa mudança—Não posso acreditar, o que foi que aconteceu para essa mudança  

tão grande. - meu avô quis saber. tão grande. - meu avô quis saber. 
—Oras vô, uma hora a gente tem que crescer né?—Oras vô, uma hora a gente tem que crescer né?
—Claro que sim – disse minha vó – e isso vai facilitar bastante as—Claro que sim – disse minha vó – e isso vai facilitar bastante as   

coisas na cozinha desta casa.coisas na cozinha desta casa.
—Com  certeza,  a  vida  é  bem  mais  divertida  além  daquele—Com  certeza,  a  vida  é  bem  mais  divertida  além  daquele  

mundinho cheio de regras que eu vivia. - filosofei.mundinho cheio de regras que eu vivia. - filosofei.
—Mas  agora  vamos  sentar  e  conversar,  contem  como  foi  essa—Mas  agora  vamos  sentar  e  conversar,  contem  como  foi  essa   

viagem sem fim e o que fizeram. - meu avô convidou sentando-se.viagem sem fim e o que fizeram. - meu avô convidou sentando-se.
—Claro, vamos contar tudo – disse Ágatha cheia de ironia – mas—Claro, vamos contar tudo – disse Ágatha cheia de ironia – mas  

antes precisam ver os presentes que trouxemos. antes precisam ver os presentes que trouxemos. 
E assim foi. Trouxemos muitos presentes e lembranças dos paísesE assim foi. Trouxemos muitos presentes e lembranças dos países  

pelos quais passamos, não só para eles mas para os amigos também. Ir apelos quais passamos, não só para eles mas para os amigos também. Ir a  
Porto Alegre ver meus antigos companheiros de vida era um dos meusPorto Alegre ver meus antigos companheiros de vida era um dos meus   
planos para um futuro breve. Contamos a eles o que podiam saber, queplanos para um futuro breve. Contamos a eles o que podiam saber, que  
fomos estudar idiomas, fazer cursos e tals. Mas até que era verdade poisfomos estudar idiomas, fazer cursos e tals. Mas até que era verdade pois   
todos da equipe dominavam pelo menos o inglês.todos da equipe dominavam pelo menos o inglês.

—Ah Lavígnia  –  minha vó  chamou –  um amigo seu perguntou—Ah Lavígnia  –  minha vó  chamou –  um amigo seu perguntou  
várias vezes de você.várias vezes de você.

—Quem?—Quem?
—Ele não me disse como se chama mas é um homem loiro com—Ele não me disse como se chama mas é um homem loiro com  

olhos  lindos.  -  respondeu  ela  e  eu  gelei,  Ágatha  e  Mari  me  olharamolhos  lindos.  -  respondeu  ela  e  eu  gelei,  Ágatha  e  Mari  me  olharam  
imediatamente.imediatamente.
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—Perguntou  muitas  vezes?  -  uma  pitadinha  de  sadismo  me—Perguntou  muitas  vezes?  -  uma  pitadinha  de  sadismo  me  
dominou.dominou.

—Umas quatro ou cinco vezes.—Umas quatro ou cinco vezes.
—E onde a senhora o viu? - sondei.—E onde a senhora o viu? - sondei.
—Sempre depois da missa das seis, mas faz tempo que não o vejo—Sempre depois da missa das seis, mas faz tempo que não o vejo   

mais.mais.
Hum... então o desgraçado andou seguindo minha família atrás deHum... então o desgraçado andou seguindo minha família atrás de  

informações  a  meu respeito.  Deveria  estar  mesmo muito  confuso  cominformações  a  meu respeito.  Deveria  estar  mesmo muito  confuso  com  
meu sumiço, que grande idiota!meu sumiço, que grande idiota!

—E o povo lá de Porto Alegre? —E o povo lá de Porto Alegre? 
Mari desviou o foco do assunto, todos sabiam que Damian era umMari desviou o foco do assunto, todos sabiam que Damian era um  

assunto do qual eu não gostava de falar mas ninguém tinha dúvidas deassunto do qual eu não gostava de falar mas ninguém tinha dúvidas de  
que eu o odiava com todas as forças do meu coração. Depois de um bomque eu o odiava com todas as forças do meu coração. Depois de um bom  
tempo  de  conversa  eu  levantei.  Era  novembro  e  o  calor  já  estavatempo  de  conversa  eu  levantei.  Era  novembro  e  o  calor  já  estava  
castigando,  eu  precisava  de  um  banho  e  colocar  uma  roupa  mais  decastigando,  eu  precisava  de  um  banho  e  colocar  uma  roupa  mais  de   
acordo com o clima.acordo com o clima.

—Gente vou tomar um banho e arrumar as coisas. - falei.—Gente vou tomar um banho e arrumar as coisas. - falei.
—E eu vou colocar carvão na churrasqueira, daqui a pouco todo—E eu vou colocar carvão na churrasqueira, daqui a pouco todo  

mundo vai estar com fome. -  disse meu  mundo vai estar com fome. -  disse meu  vôzinhovôzinho indo para o pátio dos indo para o pátio dos  
fundos.fundos.

—Lavígnia não demora muito pois quero tomar banho também. -—Lavígnia não demora muito pois quero tomar banho também. -  
avisou minha irmã.avisou minha irmã.

—Não vou demorar.—Não vou demorar.
Depois  do  banho  fui  para  meu  quarto  e  passei  alguns  minutosDepois  do  banho  fui  para  meu  quarto  e  passei  alguns  minutos  

olhando ao redor. As últimas lembranças nele eram de dor e lágrimas...olhando ao redor. As últimas lembranças nele eram de dor e lágrimas...   
saí dali com meu coração partido, cheia de dúvidas. Balancei a cabeça esaí dali com meu coração partido, cheia de dúvidas. Balancei a cabeça e  
caminhei até a janela,  abri-a e olhei para a floresta.  Estar ali  era comocaminhei até a janela,  abri-a e olhei para a floresta.  Estar ali  era como  
voltar  ao passado,  tudo estava impregnado com a maldita  história  devoltar  ao passado,  tudo estava impregnado com a maldita  história  de  
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obsessão que eu tive com obsessão que eu tive com ele.ele.  
Soltei um longo suspiro em memória do meu falecido passado deSoltei um longo suspiro em memória do meu falecido passado de  

mulher  idiota  e  sem cérebro.  Ativei  o  player  do  meu celular  e  fiqueimulher  idiota  e  sem cérebro.  Ativei  o  player  do  meu celular  e  fiquei   
ouvindo música enquanto arrumava as roupas no lugar. Mais tarde comiouvindo música enquanto arrumava as roupas no lugar. Mais tarde comi  
churrasco pela primeira vez na minha vida e sabe que é muito bom? Nãochurrasco pela primeira vez na minha vida e sabe que é muito bom? Não   
entendi porque me privei desse prazer durante anos sendo que minhaentendi porque me privei desse prazer durante anos sendo que minha  
recusa em comer carne nunca salvou nenhum  animal da morte! Então...recusa em comer carne nunca salvou nenhum  animal da morte! Então...   
viva e deixe morrer. Diverti-me muito com minha família, foi ótimo ficarviva e deixe morrer. Diverti-me muito com minha família, foi ótimo ficar   
conversando em baixo da amoreira depois do almoço.conversando em baixo da amoreira depois do almoço.

Os vizinhos viram nos cumprimentar e acabaram ficando para aOs vizinhos viram nos cumprimentar e acabaram ficando para a   
roda de chimarrão que durou quase a tarde inteira. Todos queriam saberroda de chimarrão que durou quase a tarde inteira. Todos queriam saber  
detalhes sobre as lindas cidades europeias nas quais tínhamos ficado edetalhes sobre as lindas cidades europeias nas quais tínhamos ficado e  
assim foi. Claro que fomos cuidadosas em combinar cada detalhe do queassim foi. Claro que fomos cuidadosas em combinar cada detalhe do que  
poderíamos dizer em resposta às perguntas que prevíamos. Logo depoispoderíamos dizer em resposta às perguntas que prevíamos. Logo depois   
do pôr do sol as gurias e eu resolvemos dar uma volta e matar a saudadedo pôr do sol as gurias e eu resolvemos dar uma volta e matar a saudade  
da nossa querida Bom Jesus, uma das lindas joias dos Campos de Cimada nossa querida Bom Jesus, uma das lindas joias dos Campos de Cima  
da Serra. da Serra. 

—Tudo  está  igual.  -  observou  Mari  enquanto  comprávamos—Tudo  está  igual.  -  observou  Mari  enquanto  comprávamos  
sorvete.sorvete.

—Cara que saudades desse lugar, sério. - Ágatha falou.—Cara que saudades desse lugar, sério. - Ágatha falou.
—Tem algo especial o lugar onde nascemos, por melhor que sejam—Tem algo especial o lugar onde nascemos, por melhor que sejam  

os outros lugares do mundo a gente sempre quer voltar. - falei antes deos outros lugares do mundo a gente sempre quer voltar. - falei antes de  
saborear meu sorvete de chocolate.saborear meu sorvete de chocolate.

—Isso é  verdade...  mas e aí  Lavígnia,  o que vai  fazer  com o tal—Isso é  verdade...  mas e aí  Lavígnia,  o que vai  fazer  com o tal   
amigoamigo que a vó falou? - Mari indagou e eu dei de ombros. que a vó falou? - Mari indagou e eu dei de ombros.

—Vou acabar com ele, simples. - respondi naturalmente.—Vou acabar com ele, simples. - respondi naturalmente.
—Ele é grandão... você vai precisar de ajuda. - ainda Mari.—Ele é grandão... você vai precisar de ajuda. - ainda Mari.
—Não vou não, a força dele deve ser no máximo igual à minha e—Não vou não, a força dele deve ser no máximo igual à minha e  
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esse  assunto  é  muito  pessoal.  Aquele  imbecil  é  assunto  meu  e  vouesse  assunto  é  muito  pessoal.  Aquele  imbecil  é  assunto  meu  e  vou  
resolver sozinha. - avisei deixando bem claro que ninguém se metesse.resolver sozinha. - avisei deixando bem claro que ninguém se metesse.

—Vou aplaudir o que você fizer irmã pois o que el te fez foi um—Vou aplaudir o que você fizer irmã pois o que el te fez foi um  
grande insulto.grande insulto.

—Mas galera, espera aí.  O Conselho da nossa família ainda acha—Mas galera, espera aí.  O Conselho da nossa família ainda acha  
que eles cumprem a tal aliança como vamos explicar?que eles cumprem a tal aliança como vamos explicar?

—Para  mim que se  danem as  opiniões  desse  Conselho  besta  na—Para  mim que se  danem as  opiniões  desse  Conselho  besta  na  
verdade. Não sou mais uma peça de manipulação deles, vou fazer o queverdade. Não sou mais uma peça de manipulação deles, vou fazer o que  
quiser doa a quem doer. - respondi enquanto caminhávamos pela praçaquiser doa a quem doer. - respondi enquanto caminhávamos pela praça   
central.central.

—Você está impossível Lavígnia – observou ela com um risinho e—Você está impossível Lavígnia – observou ela com um risinho e  
eu dei de ombros – mas é sério, eles vão querer saber o motivo.eu dei de ombros – mas é sério, eles vão querer saber o motivo.

—Bem, —Bem, caso caso eu resolva dar alguma explicação do que fiz eu conto aeu resolva dar alguma explicação do que fiz eu conto a   
verdade ué. Juan Cavagnaro tentou matar-me há muito tempo, já que eleverdade ué. Juan Cavagnaro tentou matar-me há muito tempo, já que ele   
faz parte do clã maldito isso me dá o direito de matar todos eles.faz parte do clã maldito isso me dá o direito de matar todos eles.

—É... são as regras. - concordou Ágatha.—É... são as regras. - concordou Ágatha.
—Mas como pretende fazer isso?—Mas como pretende fazer isso?
—Tenho,  como  diz  o  Chapolin,  tudo  friamente  calculado.  A—Tenho,  como  diz  o  Chapolin,  tudo  friamente  calculado.  A  

vingança é um prato que se come frio e o meu prato já está gelado devingança é um prato que se come frio e o meu prato já está gelado de  
tanto que planejei. tanto que planejei. 

—Mas você vai acabar com o clã inteiro? - minha irmã perguntou.—Mas você vai acabar com o clã inteiro? - minha irmã perguntou.
—Com  esses  vocês  podem  se  divertirem,  eu  quero  mesmo  o—Com  esses  vocês  podem  se  divertirem,  eu  quero  mesmo  o  

Damian e a mulher dele. Vou acabar com eles. - falei cheia de ódio.Damian e a mulher dele. Vou acabar com eles. - falei cheia de ódio.
—Pode ter certeza de que os homens Otman vão adorar isso, eles os—Pode ter certeza de que os homens Otman vão adorar isso, eles os   

odeia demais... - observou Ágatha.odeia demais... - observou Ágatha.
—Disso eu sei... imaginem só, eles tiveram que tolerar durante anos—Disso eu sei... imaginem só, eles tiveram que tolerar durante anos   

esses parasitas atacando debaixo do nariz deles e não poder fazer nadaesses parasitas atacando debaixo do nariz deles e não poder fazer nada  
pois não tinham provas. - concluí.pois não tinham provas. - concluí.
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—Deve ter sido horrível mesmo mas agora pelo jeito todos terão—Deve ter sido horrível mesmo mas agora pelo jeito todos terão  
sua vingança.  -  disse minha irmã me olhando de soslaio com um risosua vingança.  -  disse minha irmã me olhando de soslaio com um riso  
malicioso.malicioso.

—Pode ter certeza irmãzinha, certeza. —Pode ter certeza irmãzinha, certeza. 
Afirmei tomada de muita convicção. Ficamos até umas oito da noiteAfirmei tomada de muita convicção. Ficamos até umas oito da noite  

passeando  e  então  voltamos  para  casa,  adaptarmos  ao  fuso  horáriopasseando  e  então  voltamos  para  casa,  adaptarmos  ao  fuso  horário  
diferente iria levar algum tempo. Foi muito bom dormir na minha camadiferente iria levar algum tempo. Foi muito bom dormir na minha cama  
depois  de  tantos  anos  e  alguns  dias  sem  perseguir  e  matar  bestasdepois  de  tantos  anos  e  alguns  dias  sem  perseguir  e  matar  bestas   
demoníacas, vampiros, fantasmas e outras coisas assustadoras seria umdemoníacas, vampiros, fantasmas e outras coisas assustadoras seria um  
belo descanso, descanso esse que durou cinco dias apenas.belo descanso, descanso esse que durou cinco dias apenas.

Fui ao mercado com minha vó e deixei o celular em casa, depois deFui ao mercado com minha vó e deixei o celular em casa, depois de  
ajudá-la a guardar as compras subi para o quarto e reparei que as guriasajudá-la a guardar as compras subi para o quarto e reparei que as gurias   
não estavam em casa. Tomei um banho e sequei os cabelos com o secador,não estavam em casa. Tomei um banho e sequei os cabelos com o secador,   
eu  gostava  que  eles  ficassem  bem  amassados  e  ondulados  o  queeu  gostava  que  eles  ficassem  bem  amassados  e  ondulados  o  que  
valorizava o meu corte cheio de pontas e uma franjinha fina dava umvalorizava o meu corte cheio de pontas e uma franjinha fina dava um  
charme  mais,  eu  geralmente  a  usava  jogada  para  o  lado  mas  resolvicharme  mais,  eu  geralmente  a  usava  jogada  para  o  lado  mas  resolvi   
mudar aquela noite. Meu celular tocou, era Ágatha chamando-me para amudar aquela noite. Meu celular tocou, era Ágatha chamando-me para a  
casa dos Otman, nossa primeira missão no Brasil havia chegado! Ótimo.casa dos Otman, nossa primeira missão no Brasil havia chegado! Ótimo.  
A vida sem ação já estava me cansando.A vida sem ação já estava me cansando.

Escolhi para vestir uma calça jeans preta e totalmente justa e umaEscolhi para vestir uma calça jeans preta e totalmente justa e uma  
blusinha sem alças com bojo frisado também preta e justíssima.blusinha sem alças com bojo frisado também preta e justíssima.
Uma boa de cano curto, salto agulha e ponta redonda. Ainda não eraUma boa de cano curto, salto agulha e ponta redonda. Ainda não era
verão e as noites de  primavera na serra do Rio Grande do Sul eram aindaverão e as noites de  primavera na serra do Rio Grande do Sul eram ainda  
um  pouco  frias,  com  alguns  períodos  de  calor,  peguei  também  umum  pouco  frias,  com  alguns  períodos  de  calor,  peguei  também  um  
casaquinho preto com uma onça dourada estampada nas costas e umacasaquinho preto com uma onça dourada estampada nas costas e uma  
garra na frente.garra na frente.

Fiz  uma  maquiagem  quase  básica  porém  linda.  Caprichei  noFiz  uma  maquiagem  quase  básica  porém  linda.  Caprichei  no  
delineador e na máscara de cílios e nos lábios um batom bem vermelhodelineador e na máscara de cílios e nos lábios um batom bem vermelho  
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com  brilho.  Fiquei  muito  satisfeita  com  a  pessoa  que  o  espelho  mecom  brilho.  Fiquei  muito  satisfeita  com  a  pessoa  que  o  espelho  me  
mostrou.  Uma  mulher  bonita  e  extremamente  provocante.  Nem  davamostrou.  Uma  mulher  bonita  e  extremamente  provocante.  Nem  dava  
para acreditar que eu tinha mudado tanto! Demais! Queria ver a cara dopara acreditar que eu tinha mudado tanto! Demais! Queria ver a cara do   
infeliz do Damian quando me visse. Iria ter que engolir tudo o que disse,infeliz do Damian quando me visse. Iria ter que engolir tudo o que disse,   
cada palavra.cada palavra.

““Acha mesmo que uma garota sem a menor graça como a LavígniaAcha mesmo que uma garota sem a menor graça como a Lavígnia   
conseguiria tomar o seu lugar?conseguiria tomar o seu lugar?””

A pergunta dele  para aquela  cadela  imortal  veio à minha mente e  euA pergunta dele  para aquela  cadela  imortal  veio à minha mente e  eu   
trinquei os dentes. Falei sozinha. Nossa hora iria chegar e minhatrinquei os dentes. Falei sozinha. Nossa hora iria chegar e minha vingançavingança  
seria lenta e muito saborosa... pelo menos para mim. Dei uma risadinhaseria lenta e muito saborosa... pelo menos para mim. Dei uma risadinha  
cheia de maldade e peguei uma das minhas novas bolsas bolsas, pequena,cheia de maldade e peguei uma das minhas novas bolsas bolsas, pequena,  
de  couro  vermelho e  alça  de  corrente.  Saí  e  peguei  o  carro,  enquantode couro  vermelho e  alça  de  corrente.  Saí  e  peguei  o  carro,  enquanto  
dirigia fui ouvindo a música Poison do Alice Cooper:dirigia fui ouvindo a música Poison do Alice Cooper:

“Sua cruel artimanha, seu sangue como gelo,“Sua cruel artimanha, seu sangue como gelo,
um olhar poderia matar, minha dorum olhar poderia matar, minha dor

é sua excitação... eu quero te machucaré sua excitação... eu quero te machucar
só para ouvir você gritar meusó para ouvir você gritar meu

nome... você é veneno”nome... você é veneno”

Essa música é absolutamente perfeita!  Consegue me definir.  PoisEssa música é absolutamente perfeita!  Consegue me definir.  Pois  
agora  eu  era  uma  mulher  sexy  e  perigosa,  a  única  diferença  era  queagora  eu  era  uma  mulher  sexy  e  perigosa,  a  única  diferença  era  que  
Damian não me amava e nem me desejava e por um lado isso era muitoDamian não me amava e nem me desejava e por um lado isso era muito   
bom para ele. Pois se me amasse isso seria mais um trunfo em minhasbom para ele. Pois se me amasse isso seria mais um trunfo em minhas   
mãos e ele sofreria em dobro. Mas ele não sentia nada por mim, eu eramãos e ele sofreria em dobro. Mas ele não sentia nada por mim, eu era  
apenas uma enfadonha missão para ele e ele o objeto da minha vingança!apenas uma enfadonha missão para ele e ele o objeto da minha vingança!  
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Fui cantando enquanto ia para a casa dos Otman, o portão estava aberto eFui cantando enquanto ia para a casa dos Otman, o portão estava aberto e  
assim que estacionei, Léo saía da casa deles. Ele parou e caminhou atéassim que estacionei, Léo saía da casa deles. Ele parou e caminhou até  
perto do carro.perto do carro.

—E aí bonitona?—E aí bonitona?
—Fala  gatinho  –  falei  dando  um  beijo  nele,  desde  o  dia  que—Fala  gatinho  –  falei  dando  um  beijo  nele,  desde  o  dia  que  

chegamos não nos víamos – o que tem pra hoje?chegamos não nos víamos – o que tem pra hoje?
—Vampiros... o que mais tem por aqui.—Vampiros... o que mais tem por aqui.
—Bah, faz tempo que não pego um, vai ser bom fazer umas cabeças—Bah, faz tempo que não pego um, vai ser bom fazer umas cabeças  

rolarem hoje.rolarem hoje.
—Uau, ela está selvagem esta noite. —Uau, ela está selvagem esta noite. 
Brincou ele enquanto entrávamos na grande cozinha da casa do avôBrincou ele enquanto entrávamos na grande cozinha da casa do avô  

deles, depois de dar oi para a família toda, peguei um olhar nada discretodeles, depois de dar oi para a família toda, peguei um olhar nada discreto  
do  Neit  em  mim,  de  alguma  forma  ele  parecia  incomodado  comigo.do  Neit  em  mim,  de  alguma  forma  ele  parecia  incomodado  comigo.   
Estranho. Estranho. Zac sorriu de forma maliciosa me examinando, pareceu muito 
satisfeito.  Mas  não  fiquei  prestando  atenção  na  reação  deles,  o  que 
monopolizou  minha  atenção  foram  as  armas  em  cima  da  mesa.  Ali 
estavam as minhas bebês lindas, companheiras de guerra.

—Ai minha linda que saudade! - falei pegando 357 poderosa.—Ai minha linda que saudade! - falei pegando 357 poderosa.
—Bem, agora que todos estão aqui, —Bem, agora que todos estão aqui, como eu dizia – ele continuou acomo eu dizia – ele continuou a  

conversa que estavam mantendo antes de eu chegar – vamos nos separarconversa que estavam mantendo antes de eu chegar – vamos nos separar  
em três grupos, um vai para o cemitério e os outros vão fazer a varreduraem três grupos, um vai para o cemitério e os outros vão fazer a varredura  
nos locais onde as vítimas foram encontradas, aqui e aqui.nos locais onde as vítimas foram encontradas, aqui e aqui.

Ele apontou num mapa aberto em cima da mesa e eu tive que falarEle apontou num mapa aberto em cima da mesa e eu tive que falar  
algo pois não estava entendendo nada.algo pois não estava entendendo nada.

——Peraí... cemitério? - indaguei confusa.Peraí... cemitério? - indaguei confusa.
——É,  a  polícia  da cidade vizinha encontrou dois  corpos  na noiteÉ,  a  polícia  da cidade vizinha encontrou dois  corpos  na noite  

passada. Um estava sem uma gota de sangue no corpo e outro tinha opassada. Um estava sem uma gota de sangue no corpo e outro tinha o   
pescoço quebrado e uma lesão bem séria – Zac me explicou – isso é coisapescoço quebrado e uma lesão bem séria – Zac me explicou – isso é coisa   
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de  vampiro  recém-criado,  muito  amador  pois  chamou  atenção.  Asde  vampiro  recém-criado,  muito  amador  pois  chamou  atenção.  As  
vítimas  morreram  em  decorrência  das  mordidas  vítimas  morreram  em  decorrência  das  mordidas  e  vão  acordar, 
precisamos impedir.

——Entrando num cemitério, abrindo túmulos e estacando osEntrando num cemitério, abrindo túmulos e estacando os
cadáveres. - resumi.cadáveres. - resumi.

——Ao melhor estilo Van Helsing. - ele sorriu.Ao melhor estilo Van Helsing. - ele sorriu.
——Ah, eu estou fora desse grupo aí – minha prima se adiantou -Ah, eu estou fora desse grupo aí – minha prima se adiantou -

odeio cemitério, odeio mesmo, vocês sabem.odeio cemitério, odeio mesmo, vocês sabem.
——Sem problemas, você e Léo podem fazer a área leste. É um localSem problemas, você e Léo podem fazer a área leste. É um local  

conhecido por ser um ponto de prostituição então tem vários tipos deconhecido por ser um ponto de prostituição então tem vários tipos de   
pessoas por lá. Bem fácil para um vampiro escolher uma vítima. - Neitanpessoas por lá. Bem fácil para um vampiro escolher uma vítima. - Neitan   
os organizou como um verdadeiro líder.os organizou como um verdadeiro líder.

——Por mim tá beleza. - concordou Léo colocando o pente na pistolaPor mim tá beleza. - concordou Léo colocando o pente na pistola   
em sua mão. - E tu Mari?em sua mão. - E tu Mari?

——Tá ótimo.Tá ótimo.
——Eu  fico  com  o  cemitério  –  disse  Lídia  mostrando  a  mulherEu  fico  com  o  cemitério  –  disse  Lídia  mostrando  a  mulher  

corajosa que era por trás de sua aparência angelical – já vai dar 24 horascorajosa que era por trás de sua aparência angelical – já vai dar 24 horas   
horas e essas pessoas vão acordar logo. Gosto de libertá-las enquanto nãohoras e essas pessoas vão acordar logo. Gosto de libertá-las enquanto não   
experimentaram a maldição.experimentaram a maldição.

——Eu vou contigo. - disse eu.Eu vou contigo. - disse eu.
——Mas vocês não podem ir sozinhas, nenhuma das duas conheceMas vocês não podem ir sozinhas, nenhuma das duas conhece  

São José dos Ausentes. - observou Zac.São José dos Ausentes. - observou Zac.
——Tá, então você vai com elas e eu vou com a Ágatha. - decidiu NeitTá, então você vai com elas e eu vou com a Ágatha. - decidiu Neit  

e  eu  tive  a  mais  absoluta  certeza  de  que  ele  estava  me  evitandoe  eu  tive  a  mais  absoluta  certeza  de  que  ele  estava  me  evitando  
descaradamente.descaradamente.

——Para que lado vamos?Para que lado vamos?
Minha irmã perguntou a ele e eu não prestei atenção na resposta,Minha irmã perguntou a ele e eu não prestei atenção na resposta,   

pois peguei minha pistola automática. Só de segurá-la me senti mais fortepois peguei minha pistola automática. Só de segurá-la me senti mais forte   
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e  autoconfiante,  a  sensação  era  de  poder  e  força.  Eu  amava  aquelae  autoconfiante,  a  sensação  era  de  poder  e  força.  Eu  amava  aquela   
sensação.sensação.

——Espero que ainda lembre como usar uma dessas. - Zac disse comEspero que ainda lembre como usar uma dessas. - Zac disse com  
um daqueles seus sorrisos devastadores enquanto parava bem pertinhoum daqueles seus sorrisos devastadores enquanto parava bem pertinho  
de mim.de mim.

——Oh se lembro,  mal vejo  a hora de voltar a usar na verdade.  -Oh se lembro,  mal vejo  a hora de voltar a usar na verdade.  -   
quase sussurrei.quase sussurrei.

——Será  que  você  vai  se  revelar  uma  predadora  perigosa  aquiSerá  que  você  vai  se  revelar  uma  predadora  perigosa  aqui   
também? - disse ele no mesmo tom e eu dei um sorriso de canto.também? - disse ele no mesmo tom e eu dei um sorriso de canto.

——E você está louco para ver isso.
——Ah eu estou... bastante. - disse ele provocante.Ah eu estou... bastante. - disse ele provocante.
——Bem – Neit falou alto chamando nossa atenção – se vocês dois jáBem – Neit falou alto chamando nossa atenção – se vocês dois já  

terminaram – ele nos olhou parecendo irritado e eu devolvi seu olhar masterminaram – ele nos olhou parecendo irritado e eu devolvi seu olhar mas  
com muita ironia – depois que terminarem de matar essas vítimas vãocom muita ironia – depois que terminarem de matar essas vítimas vão  
para o The Rocky no centro, vai ter o show de uma banda que faz coverpara o The Rocky no centro, vai ter o show de uma banda que faz cover   
de bandas rock dos anos 80. Vai ter de bandas rock dos anos 80. Vai ter muita gente por lá e com certeza isso 
vai atrair semi-imortais.

——Nossa,  sangue  e  rock'n  roll,  para  essa  noite  ficar  melhor  sóNossa,  sangue  e  rock'n  roll,  para  essa  noite  ficar  melhor  só   
beijando uma gata bem sexy.beijando uma gata bem sexy.

Zac disse todo sedutor para o meu lado e eu sorri e travei a armaZac disse todo sedutor para o meu lado e eu sorri e travei a arma  
que fez aquele “creck” então bati com o cano dela em seu peito.que fez aquele “creck” então bati com o cano dela em seu peito.

——Prefiro só o sangue e o rock.Prefiro só o sangue e o rock.
——Então bora que só temos até o amanhecer.Então bora que só temos até o amanhecer.
Disse Léo mordendo uma maçã e se encaminhando para a porta.Disse Léo mordendo uma maçã e se encaminhando para a porta.   

Zac pegou uma mochila preta e pôs no ombro.Zac pegou uma mochila preta e pôs no ombro.
——Vamos no seu carro?Vamos no seu carro?
——Vamos, pega aí. - joguei as chaves para ele enquanto guardava aVamos, pega aí. - joguei as chaves para ele enquanto guardava a  

arma na bolsa. - você dirige.arma na bolsa. - você dirige.
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Então todos saímos, Neit não me olhou nem mais uma vez e euEntão todos saímos, Neit não me olhou nem mais uma vez e eu  
comecei  a  achar  até  engraçada  a  situação,  mas  no  momento  que  mecomecei  a  achar  até  engraçada  a  situação,  mas  no  momento  que  me  
irritasse eu iria amansá-lo direitinho. No fundo eu sabia o tamanho dairritasse eu iria amansá-lo direitinho. No fundo eu sabia o tamanho da  
sacanagem que estava fazendo ao dar mole pro Zac na frente dele depoissacanagem que estava fazendo ao dar mole pro Zac na frente dele depois   
da noite maravilhosa que tinha me dado, mas se ele visse que eu não erada noite maravilhosa que tinha me dado, mas se ele visse que eu não era   
o tipo de mulher para namorar talvez ele se decepcionasse e acabasseo tipo de mulher para namorar talvez ele se decepcionasse e acabasse  
superando aquela paixonite que tanto havia atrapalhado nossa amizade.superando aquela paixonite que tanto havia atrapalhado nossa amizade.   
O céu ainda estava claro mas uma lua crescente e tímida brilhava bemO céu ainda estava claro mas uma lua crescente e tímida brilhava bem  
pálida. Calculei que chegaríamos a São José dos Ausentes quando a noitepálida. Calculei que chegaríamos a São José dos Ausentes quando a noite  
tivesse caído por completo.tivesse caído por completo.

——Vou  ter  que  levar  uma  pá  no  seu  carro,  espero  que  não  seVou  ter  que  levar  uma  pá  no  seu  carro,  espero  que  não  se  
importe. importe. 

——Até parece, não vamos abrir sepulturas com as mãos. - falei.Até parece, não vamos abrir sepulturas com as mãos. - falei.
——Estou torcendo para que não sejam túmulos convencionais poisEstou torcendo para que não sejam túmulos convencionais pois   

ficar cavando é um saco. - falou ele colocando a mochila e a tal pá noficar cavando é um saco. - falou ele colocando a mochila e a tal pá no   
porta-malas.porta-malas.

——Aí – minha irmã surgiu ao meu lado – te cuida, valeu?Aí – minha irmã surgiu ao meu lado – te cuida, valeu?
——Não esquenta, te cuida também.Não esquenta, te cuida também.
——Capaz, eles que se cuidem de mim.Capaz, eles que se cuidem de mim.
Disse ela ameaçadora ao colocar as mãos na cintura e depois seDisse ela ameaçadora ao colocar as mãos na cintura e depois se   

afastou na direção da moto harley que Neit ligava. Aí então me dei contaafastou na direção da moto harley que Neit ligava. Aí então me dei conta  
que absolutamente todos nós estávamos de preto, totalmenteque absolutamente todos nós estávamos de preto, totalmente
de preto. Uma equipe e tanto, pensei abrindo a porta do carro. As luzesde preto. Uma equipe e tanto, pensei abrindo a porta do carro. As luzes  
do jipe amarelo nada discreto de Léo se acenderam e Zac entrou no carrodo jipe amarelo nada discreto de Léo se acenderam e Zac entrou no carro   
um pouco depois de Lídia acomodar-se no banco traseiro.um pouco depois de Lídia acomodar-se no banco traseiro.

Assim  que  aquele  cara  assumiu  a  direção,  consequentementeAssim  que  aquele  cara  assumiu  a  direção,  consequentemente  
depois de fechar a porta, seu perfume amadeirado encheu o ambiente.depois de fechar a porta, seu perfume amadeirado encheu o ambiente.  
Dei  uma examinada  nada  discreta  nele,  além da  calça  jeans  preta  eleDei  uma examinada  nada  discreta  nele,  além da  calça  jeans  preta  ele  
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usava uma camisa de manga comprida que conseguia ficar apenas umusava uma camisa de manga comprida que conseguia ficar apenas um  
pouquinho distante daqueles músculos.  No pulso um relógio grande epouquinho distante daqueles músculos.  No pulso um relógio grande e   
uma postura de homem dominador e autoconfiante.uma postura de homem dominador e autoconfiante.

——Tomara que você não tenha só One Direction e Restart  aqui –Tomara que você não tenha só One Direction e Restart  aqui –   
disse ligando o rádio e disse ligando o rádio e Live and Let DieLive and Let Die do Guns n' Roses estava tocando do Guns n' Roses estava tocando  
na estação que eu vivia ouvindo – Opa, me enganei.na estação que eu vivia ouvindo – Opa, me enganei.

——Eu tenho cara de quem ouve One Direction?Eu tenho cara de quem ouve One Direction?
——Tinha  na  verdade.  -  ele  foi  sincero  enquanto  saíamos  daTinha  na  verdade.  -  ele  foi  sincero  enquanto  saíamos  da  

propriedade, Neitan foi na frente e nós no meio com o jipe de Léopropriedade, Neitan foi na frente e nós no meio com o jipe de Léo
logo atrás.logo atrás.

——  Falou certo usando esse verbo no passado. - garanti.Falou certo usando esse verbo no passado. - garanti.
——Vocês dois calem a boca pois eu ouço One Direction e até  Vocês dois calem a boca pois eu ouço One Direction e até  BackBack  

Street Boys ainda. - protestou Lid lá atrás e nós rimos.Street Boys ainda. - protestou Lid lá atrás e nós rimos.
——Bah priminha,  como é que você se prepara para sair  Bah priminha,  como é que você se prepara para sair  matandomatando  

geral ouvindo músicas de garotinhas?geral ouvindo músicas de garotinhas?
——Aff, não são músicas de garotinhas, são homens que cantam seuAff, não são músicas de garotinhas, são homens que cantam seu  

machão metido a besta. - replicou ela.machão metido a besta. - replicou ela.
——Nossa, e eu pensava que você brigava só com o Léo. - falei.Nossa, e eu pensava que você brigava só com o Léo. - falei.
——A Lid só tem cara de boazinha, Lavígnia. Essa mulher é bravaA Lid só tem cara de boazinha, Lavígnia. Essa mulher é brava  

que tu nem imagina.que tu nem imagina.
——  Sério, Lid? Você sempre foi a mais sensata.Sério, Lid? Você sempre foi a mais sensata.
——Não muito, é que os homens da minha família nasceram com umNão muito, é que os homens da minha família nasceram com um  

dom para irritar-me. Eles implicam com absolutamente tudo que eu faço.dom para irritar-me. Eles implicam com absolutamente tudo que eu faço.  
- reclamou ela e eu entendi.- reclamou ela e eu entendi.

——Sabe, isso tem cara de superproteção. Você é a única garota  daSabe, isso tem cara de superproteção. Você é a única garota  da   
família a ser caçadora,  acho que eles se  sentem seguros tratando vocêfamília a ser caçadora,  acho que eles se  sentem seguros tratando você  
como uma menina ainda.como uma menina ainda.

——Não é que faz sentido. - concluiu ela e aí me dei conta de umaNão é que faz sentido. - concluiu ela e aí me dei conta de uma   
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coisa.coisa.
——Zac, por que sua irmã não participa das reuniões e nem virouZac, por que sua irmã não participa das reuniões e nem virou  

uma caçadora? - indaguei e um silêncio imperou – O que foi? Eu disseuma caçadora? - indaguei e um silêncio imperou – O que foi? Eu disse   
algo errado?algo errado?

——Não... - disse ele depois de pigarrear – tudo bem é que... é umNão... - disse ele depois de pigarrear – tudo bem é que... é um  
assunto meio complicado sabe?assunto meio complicado sabe?

——  Se não quiser contar tudo bem. - assegurei.Se não quiser contar tudo bem. - assegurei.
——Tudo bem, é que a Catarina não é filha do meu pai – revelou ele eTudo bem, é que a Catarina não é filha do meu pai – revelou ele e  

eu mordi o lábio, opa assunto sério – Meus pais se separaram  eu mordi o lábio, opa assunto sério – Meus pais se separaram  por umpor um  
tempo e a mãe teve um relacionamento com outro homem, daí a Catitempo e a mãe teve um relacionamento com outro homem, daí a Cati   
nasceu. Um tempo depois meus pais voltaram e o pai nasceu. Um tempo depois meus pais voltaram e o pai assumiu a criança.assumiu a criança.

——Hum... e aquela família que vive com vocês? Eles sabem de tudo,Hum... e aquela família que vive com vocês? Eles sabem de tudo,  
né? Por quê? - eu já estava muito curiosa sobre isso há anos.né? Por quê? - eu já estava muito curiosa sobre isso há anos.

——Ah isso – ele deu um sorriso de canto – essa amizade vem deAh isso – ele deu um sorriso de canto – essa amizade vem de  
gerações, viu?gerações, viu?

——Sério? Que legal.Sério? Que legal.
——É...  nossas  famílias  se  conheceram  quando  os  Von  OtmanÉ...  nossas  famílias  se  conheceram  quando  os  Von  Otman  

chegaram ao estado. Os Nunes eram índios que praticavam uma magiachegaram ao estado. Os Nunes eram índios que praticavam uma magia   
muito poderosa por aqui,  nunca foram atacados por nenhuma criaturamuito poderosa por aqui,  nunca foram atacados por nenhuma criatura  
maligna. Logo viraram amigos por terem pontos em comum.maligna. Logo viraram amigos por terem pontos em comum.

——Nossa... que história.Nossa... que história.
——Pois é, né? - Lídia falou – Eles são ótimos, não têm nenhum poderPois é, né? - Lídia falou – Eles são ótimos, não têm nenhum poder   

sobre-humano mas conseguem afastar qualquer tipo de mal.sobre-humano mas conseguem afastar qualquer tipo de mal.
——Como?Como?
——Eles fazem amuletos mágicos e tal. - Zac respondeu.Eles fazem amuletos mágicos e tal. - Zac respondeu.
—Ah... o Neit me deu um—Ah... o Neit me deu um - falei admirada mesmo. - falei admirada mesmo.
Fomos conversando sobre isso pelo caminho que não durou muito.Fomos conversando sobre isso pelo caminho que não durou muito.   

Enquanto passávamos pela rodovia em certo ponto vi ao longe um localEnquanto passávamos pela rodovia em certo ponto vi ao longe um local   

                                                                             ~~ 211211 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

bem iluminado  e  várias  pessoas,  parecia  uma festa  mas  estava  muitobem iluminado  e  várias  pessoas,  parecia  uma festa  mas  estava  muito   
longe.  Não  consegui  ver  muita  coisa  mas  fiquei  curiosa.  Assim  quelonge.  Não  consegui  ver  muita  coisa  mas  fiquei  curiosa.  Assim  que  
entramos na cidade vizinha o comboio separou-se,  cada um seguiu deentramos na cidade vizinha o comboio separou-se,  cada um seguiu de   
acordo com o plano. Nós fomos para a áreaacordo com o plano. Nós fomos para a área
norte da cidade, o cemitério ficava num lugar bem isolado, isso é típico denorte da cidade, o cemitério ficava num lugar bem isolado, isso é típico de  
cidades do interior.cidades do interior.

Fiquei meio relutante assim que o carro parou ao lado do cemitérioFiquei meio relutante assim que o carro parou ao lado do cemitério   
onde aquelas vítimas foram sepultadas. Não tinha nenhuma iluminaçãoonde aquelas vítimas foram sepultadas. Não tinha nenhuma iluminação  
nem cercas, os túmulos ficavam entre uma e outra árvore, o ambiente eranem cercas, os túmulos ficavam entre uma e outra árvore, o ambiente era   
bem sombrio.bem sombrio.
                    ——Vamos lá.Vamos lá.

Disse  Zac  saltando  para  fora  sendo  seguido  imediatamente  porDisse  Zac  saltando  para  fora  sendo  seguido  imediatamente  por  
Lídia. Respirei fundo e os segui.Lídia. Respirei fundo e os segui.

——Cara, isso é muito assustador. - disse Lídia cheia de razão.Cara, isso é muito assustador. - disse Lídia cheia de razão.
——Concordo. - falei.Concordo. - falei.
——Sempre  é,  mas  temos  que  libertar  duas  pessoas  da  maldição.Sempre  é,  mas  temos  que  libertar  duas  pessoas  da  maldição.  

Vamos nos separar e procurar os túmulos, peguem.Vamos nos separar e procurar os túmulos, peguem.
Ele deu para cada uma de nós uma lanterna. Eu a liguei e dei umaEle deu para cada uma de nós uma lanterna. Eu a liguei e dei uma  

conferida ao redor,  a  maioria dos túmulos era  pintada de branco masconferida ao redor,  a  maioria dos túmulos era  pintada de branco mas  
havia alguns tão antigos que exibiam apenas um cinza frio e manchas dehavia alguns tão antigos que exibiam apenas um cinza frio e manchas de   
mofo causadas pela chuva.mofo causadas pela chuva.

——Ok, vamos lá. - falei tomada de coragem – eu vou por aqui.Ok, vamos lá. - falei tomada de coragem – eu vou por aqui.
——Certo, se vocês acharem primeiro que eu me chamem, não queroCerto, se vocês acharem primeiro que eu me chamem, não quero  

nenhuma de vocês duas abrindo túmulos.nenhuma de vocês duas abrindo túmulos.
——Affs, por quê? Você acha que não somos capazes? - fiquei meioAffs, por quê? Você acha que não somos capazes? - fiquei meio   

ofendida.ofendida.
——Tenho certeza que vocês podem mas não é seguro encarar recém-Tenho certeza que vocês podem mas não é seguro encarar recém-

criados  sozinhas,  eles  são  extremamente  mais  violentos.  -  criados  sozinhas,  eles  são  extremamente  mais  violentos.  -  replicou elereplicou ele  
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com razão.com razão.
——É como a Lavígnia disse, superproteção. - disse Lid.É como a Lavígnia disse, superproteção. - disse Lid.
——Pois é gatinhas, é melhor se acostumarem por enquanto.Pois é gatinhas, é melhor se acostumarem por enquanto.
——Oin  que  fofo  -  brinquei  –  Mas  não  preciso  de  ninguém  paraOin  que  fofo  -  brinquei  –  Mas  não  preciso  de  ninguém  para   

proteger-me viu, bonitão? - Apontei a lanterna no rosto dele e Zac pôs aproteger-me viu, bonitão? - Apontei a lanterna no rosto dele e Zac pôs a   
mão na frente.mão na frente.

——Eu vou pelo outro lado.Eu vou pelo outro lado.
Disse Lídia indo pela direita e eu pela esquerda,  Zac seguiu emDisse Lídia indo pela direita e eu pela esquerda,  Zac seguiu em  

frente.  Era estranho que num lugar com uma imensa área verde comofrente.  Era estranho que num lugar com uma imensa área verde como  
aquela  não  houvesse  grilos,  aquilo  era  apenas  um  indício  de  que  aaquela  não  houvesse  grilos,  aquilo  era  apenas  um  indício  de  que  a   
maldição  estava  presente  naquele  local.  Eu  caminhava  devagarmaldição  estava  presente  naquele  local.  Eu  caminhava  devagar  
apontando a lanterna para os túmulos,  me doeu muito  encontrar doisapontando a lanterna para os túmulos,  me doeu muito  encontrar dois   
túmulos pequeninos. Tão pequenos que só poderiam ser de bebês, pareitúmulos pequeninos. Tão pequenos que só poderiam ser de bebês, parei   
um instante olhando para eles. É, certamente cemitérios não são lugaresum instante olhando para eles. É, certamente cemitérios não são lugares  
legais, pensei antes de seguir em frente. O chão era de terra mesmo e nãolegais, pensei antes de seguir em frente. O chão era de terra mesmo e não   
tinha calçada nada parecido com os cemitérios da capital.tinha calçada nada parecido com os cemitérios da capital.

Eu caminhava prestando atenção nos nomes nas sepulturas quandoEu caminhava prestando atenção nos nomes nas sepulturas quando  
um  aroma  suave  de  flores  frescas  chamou  minha  atenção.  Vinha  daum  aroma  suave  de  flores  frescas  chamou  minha  atenção.  Vinha  da   
direção diagonal de onde eu estava,  atravessei dois corredores e vi  nadireção diagonal de onde eu estava,  atravessei dois corredores e vi  na   
porta de um mausoléu uma coroa de flores brancas. O nome acima daporta de um mausoléu uma coroa de flores brancas. O nome acima da   
porta condizia com o nome de uma das vítimas, uma garota. Virei paraporta condizia com o nome de uma das vítimas, uma garota. Virei para  
trás e vi ao longe a lanterna de Lídia mas não achei uma atitude muitotrás e vi ao longe a lanterna de Lídia mas não achei uma atitude muito   
inteligente dar um grito logo ali. Sendo assim, mandei uma mensagem nointeligente dar um grito logo ali. Sendo assim, mandei uma mensagem no  
whatsaap para os dois.whatsaap para os dois.

“Achei ela. Terceiro corredor.”“Achei ela. Terceiro corredor.”

E esperei, claro. Logo eles estavam ao meu lado.E esperei, claro. Logo eles estavam ao meu lado.
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——Achou rápido. - Lid falou.Achou rápido. - Lid falou.
——Pareceu ser de uma família importante, é o único mausoléu aqui.Pareceu ser de uma família importante, é o único mausoléu aqui.   

- disse Zac examinando a porta.- disse Zac examinando a porta.
E  era  bonito,  claro  de  uma  forma  mórbida,  mas  era.  TodoE  era  bonito,  claro  de  uma  forma  mórbida,  mas  era.  Todo  

construído  de  pedras  de  um  tom  cinza-esverdeado,  portas  duplas  deconstruído  de  pedras  de  um  tom  cinza-esverdeado,  portas  duplas  de  
madeira nobre e formas arredondadas em sua arquitetura.madeira nobre e formas arredondadas em sua arquitetura.

——Não está trancado – constatou ele antes de tirar a coroa de Não está trancado – constatou ele antes de tirar a coroa de floresflores  
e empurrar a porta – Está ali.e empurrar a porta – Está ali.

Zac apontou a lanterna para um quadro alto no meio da parede.Zac apontou a lanterna para um quadro alto no meio da parede.   
Havia oito sepulturas, quatro em cada lado, um já totalmente preenchido,Havia oito sepulturas, quatro em cada lado, um já totalmente preenchido,   
outro com três túmulos ocupados.outro com três túmulos ocupados.

——Lavígnia, segura isso.Lavígnia, segura isso.
Zac pediu entregando-me uma luminária de emergência com unsZac pediu entregando-me uma luminária de emergência com uns  

trinta  centímetros  de  comprimento  e  cinco  de  largura.  A  luz  que  elatrinta  centímetros  de  comprimento  e  cinco  de  largura.  A  luz  que  ela   
produziu iluminou o ambiente inteiro.produziu iluminou o ambiente inteiro.

——Malditos vampiros, olha só, ela só tinha vinte e um anos. - falouMalditos vampiros, olha só, ela só tinha vinte e um anos. - falou  
Lid maneando a cabeça.Lid maneando a cabeça.

——É, eles não têm nenhum traço de piedade por ninguém – disse eleÉ, eles não têm nenhum traço de piedade por ninguém – disse ele  
ao  largar  a  lanterna  no  chão  –  coisa  de  semi-imortal  sem  nenhumaao  largar  a  lanterna  no  chão  –  coisa  de  semi-imortal  sem  nenhuma  
experiência.experiência.

——Verdade, se tivessem um mestre ela não seria largada, iriamVerdade, se tivessem um mestre ela não seria largada, iriam
usá-la de alguma maneira. - Lid completou.usá-la de alguma maneira. - Lid completou.

——Espero que possamos achar os responsáveis por isso hoje mesmo.Espero que possamos achar os responsáveis por isso hoje mesmo.  
- falei com uma raiva imensa.- falei com uma raiva imensa.

——E  se  não  acharmos,  continuaremos  voltando  até  achá-los  eE  se  não  acharmos,  continuaremos  voltando  até  achá-los  e   
mandá-los  para  o  inferno –  disse  ele  convicto  –  segura  aí  Lid  e  puxamandá-los  para  o  inferno –  disse  ele  convicto  –  segura  aí  Lid  e  puxa  
devagar, não queremos quebrar essa placa e dar pista que estivemosdevagar, não queremos quebrar essa placa e dar pista que estivemos
aqui.aqui.
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——Com certeza, vamos lá... 1,2,3.Com certeza, vamos lá... 1,2,3.
Então os dois descolaram uma placa sólida de mármore que foraEntão os dois descolaram uma placa sólida de mármore que fora   

chumbada com concreto na parede como se fosse um adesivo. Depois dechumbada com concreto na parede como se fosse um adesivo. Depois de  
a  colocaram  de  lado,  puxaram  com  cuidado  o  caixão  de  madeiraa  colocaram  de  lado,  puxaram  com  cuidado  o  caixão  de  madeira   
brilhante. Era daqueles que segue o formato do corpo e parafusado dosbrilhante. Era daqueles que segue o formato do corpo e parafusado dos  
lados. Aquilo era horrível, o pesadelo que toda criança já teve e um pavorlados. Aquilo era horrível, o pesadelo que toda criança já teve e um pavor  
que faria qualquer adulto tremer. Eu me senti naquela cena do clássicoque faria qualquer adulto tremer. Eu me senti naquela cena do clássico  
livro Drácula em que o doutor Van Helsing e John abrem o túmulo dalivro Drácula em que o doutor Van Helsing e John abrem o túmulo da  
jovem Lucy para cortar-lhe a cabeça e perfurar-lhe o coração.jovem Lucy para cortar-lhe a cabeça e perfurar-lhe o coração.

Bem, até que a literatura não anda muito longe da realidade, masBem, até que a literatura não anda muito longe da realidade, mas  
nesse  caso  apenas  qualquer  objeto  perfurante  cravado  no  coração  onesse  caso  apenas  qualquer  objeto  perfurante  cravado  no  coração  o  
impedirá de voltar a bater. Sim, o coração deles bate. Mas isso aconteceimpedirá de voltar a bater. Sim, o coração deles bate. Mas isso acontece  
muito lentamente,  tanto que eu,  mesmo tendo deitado várias vezes nomuito lentamente,  tanto que eu,  mesmo tendo deitado várias vezes no  
peito de Damian, nunca pude sentir.  O coração bate quase parando, apeito de Damian, nunca pude sentir.  O coração bate quase parando, a   
pele vai esfriando à medida que eles não se alimentam. Os semi-imortaispele vai esfriando à medida que eles não se alimentam. Os semi-imortais  
até envelhecem, muitíssimo devagar mas envelhecem até se tornarem tãoaté envelhecem, muitíssimo devagar mas envelhecem até se tornarem tão  
fortes que a imortalidade não lhes é mais um desafio.fortes que a imortalidade não lhes é mais um desafio.

Os imortais conseguem resistir a luz solar sempre entre meio dia eOs imortais conseguem resistir a luz solar sempre entre meio dia e  
três horas da tarde. Parece um paradoxo pois é quando a luz do sol estátrês horas da tarde. Parece um paradoxo pois é quando a luz do sol está   
mais forte. Mas só conseguem resistir por poucos minutos. Embora nãomais forte. Mas só conseguem resistir por poucos minutos. Embora não   
haja uma verdade absoluta quanto a nada no mundo sobrenatural,  emhaja uma verdade absoluta quanto a nada no mundo sobrenatural,  em  
todos  os  casos  as  criaturas  correspondem ao imaginário  da  populaçãotodos  os  casos  as  criaturas  correspondem ao imaginário  da  população  
local. Há vários e distintos casos, cada um deve ser estudado antes quelocal. Há vários e distintos casos, cada um deve ser estudado antes que  
possamos sair atrás das criaturas, há alguns locais no interior da Europapossamos sair atrás das criaturas, há alguns locais no interior da Europa   
onde as lendas relatam que um vampiro só pode ser morto pela estacaonde as lendas relatam que um vampiro só pode ser morto pela estaca  
feita de algumas árvoresfeita de algumas árvores
locais e realmente é o que acontece.locais e realmente é o que acontece.

Em  alguns  locais  os  moradores  atribuem  doenças  e  mortes  naEm  alguns  locais  os  moradores  atribuem  doenças  e  mortes  na  
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família à um parente morto acusado de ser vampiro. Chegam a abrirfamília à um parente morto acusado de ser vampiro. Chegam a abrir
a sepultura e retirar o coração do morto, queimam e misturam as cinzasa sepultura e retirar o coração do morto, queimam e misturam as cinzas   
com água que é dada de beber à família e a maldição cessa.com água que é dada de beber à família e a maldição cessa.
Outros povos enterram foices perto da sepultura de seu parente afim queOutros povos enterram foices perto da sepultura de seu parente afim que   
o mesmo não se transforme num vampiro, outros chegam até mesmo ao mesmo não se transforme num vampiro, outros chegam até mesmo a   
decepar a cabeça e colocá-la nos pés do cadáver. O importante é respeitardecepar a cabeça e colocá-la nos pés do cadáver. O importante é respeitar   
cada tradição pois todas têm pelo menos o caminho a seguir. Contudo acada tradição pois todas têm pelo menos o caminho a seguir. Contudo a  
forma mais aceita em todas as culturas é que balas de prata conseguemforma mais aceita em todas as culturas é que balas de prata conseguem  
matar qualquer criatura, e isso de fato é verdade.matar qualquer criatura, e isso de fato é verdade.

Voltei  minha  atenção  para  a  cena  pavorosa  em  minha  frente,Voltei  minha  atenção  para  a  cena  pavorosa  em  minha  frente,   
aqueles  dois  já  tinham  aberto  o  caixão  e  uma  bela  jovem  de  peleaqueles  dois  já  tinham  aberto  o  caixão  e  uma  bela  jovem  de  pele   
claríssima e cabelos escuros jazia como se estivesse apenas dormindo.claríssima e cabelos escuros jazia como se estivesse apenas dormindo.

O triunfo de desafiar a morte fazia com que todos os que eramO triunfo de desafiar a morte fazia com que todos os que eram
transformados exalassem vida. Claro que apenas por algum tempo até atransformados exalassem vida. Claro que apenas por algum tempo até a   
morte mostrar-se em suas faces.morte mostrar-se em suas faces.

——Ela nem parece morta. - Lídia observou.Ela nem parece morta. - Lídia observou.
——E não está, bem... nem viva nem morta. É uma pena, é tão linda. -E não está, bem... nem viva nem morta. É uma pena, é tão linda. -   

Zac falou ao tirar da mochila uma pequena estaca de madeira de uns 20Zac falou ao tirar da mochila uma pequena estaca de madeira de uns 20   
centímetros.centímetros.

——Não  perca  tempo,  quero  sair  logo  daqui.  -  falei  realmenteNão  perca  tempo,  quero  sair  logo  daqui.  -  falei  realmente  
incomodada.incomodada.

——Está com medo, é? - ele debochou e eu vi os olhos da morta-vivaEstá com medo, é? - ele debochou e eu vi os olhos da morta-viva   
moverem-se levemente sob as pálpebras fechadas.moverem-se levemente sob as pálpebras fechadas.

——Ela está acordando, Zac! - quase gritei.Ela está acordando, Zac! - quase gritei.
——Anda logo. - Lídia o apressou.Anda logo. - Lídia o apressou.
——Ok.Ok.
Ele concordou colocando a estaca bem no meio do peito dela, ondeEle concordou colocando a estaca bem no meio do peito dela, onde  

fica o coração. Nesse momento os lábios dela começaram a mover-se efica o coração. Nesse momento os lábios dela começaram a mover-se e   
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recuar sobre os dentes já afiados. A transformação estavarecuar sobre os dentes já afiados. A transformação estava
quase concluída e ela ainda inconsciente tentava lutar com Zac. Com aquase concluída e ela ainda inconsciente tentava lutar com Zac. Com a   
palma  da  mão  sobre  a  base  da  estaca  e  com  um  só  movimento  elepalma  da  mão  sobre  a  base  da  estaca  e  com  um  só  movimento  ele   
enterrou a estaca quase até o fim. A jovem soltou um longo suspiro eenterrou a estaca quase até o fim. A jovem soltou um longo suspiro e   
então seu corpo ficou totalmente imóvel. Estava realmente morta. Lídiaentão seu corpo ficou totalmente imóvel. Estava realmente morta. Lídia  
fez o sinal da cruz e sussurrou: fez o sinal da cruz e sussurrou: requiestate in pacerequiestate in pace..

——Agora você poderá descansar em paz – Zac disse para a moça –Agora você poderá descansar em paz – Zac disse para a moça –  
vamos acabar logo com isso.vamos acabar logo com isso.
Então os dois parafusaram a tampa do caixão e o colocaram novamenteEntão os dois parafusaram a tampa do caixão e o colocaram novamente  
no lugar.no lugar.

—Isso é sempre—Isso é sempre tão estressante.  -  Lídia confidenciou parando ao tão estressante.  -  Lídia confidenciou parando ao  
meu lado.meu lado.

—Também acho—Também acho... não há treinamento que nos prepare realmente... não há treinamento que nos prepare realmente  
para uma cena dessas. - respondi.para uma cena dessas. - respondi.

——Isso aqui foi tranquilo meninas – ele dizia enquanto passava umaIsso aqui foi tranquilo meninas – ele dizia enquanto passava uma  
substância escura em torno da parte interna da lápide – o ruim é quandosubstância escura em torno da parte interna da lápide – o ruim é quando  
se abre a tampa do caixão e o sujeito pula em cima de você.  Por issose abre a tampa do caixão e o sujeito pula em cima de você.  Por isso   
nunca se abre uma sepultura sem companhia.nunca se abre uma sepultura sem companhia.

Ele terminou enquanto segurava a lápide contra a parede e eu eEle terminou enquanto segurava a lápide contra a parede e eu e   
Lídia trocamos um olhar.Lídia trocamos um olhar.

——Acho que nunca vou acostumar com isso. - disse ela.Acho que nunca vou acostumar com isso. - disse ela.
——Vai sim, nossa família faz isso há séculos – disse Zac colocando aVai sim, nossa família faz isso há séculos – disse Zac colocando a  

mochila no ombro – mochila no ombro – tá tá no seu sangue.no seu sangue.
—A—Ainda bem que ainda está no meu, já que minha família resolveuinda bem que ainda está no meu, já que minha família resolveu  

esconder-se por mais de um século. - falei quando já tínhamos saído.esconder-se por mais de um século. - falei quando já tínhamos saído.
——Temos que achar o outro, vamos nos separar outra vez. Eu vouTemos que achar o outro, vamos nos separar outra vez. Eu vou  

para o mesmo lado de antes. - decidiu ele.para o mesmo lado de antes. - decidiu ele.
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——Tá Tá eu vou para o mesmo também.eu vou para o mesmo também.
Disse Lídia afastando-se e eu dei de ombros e continuei em frente.Disse Lídia afastando-se e eu dei de ombros e continuei em frente.   

Confesso que ainda estava bem chocada com a cena de agoraConfesso que ainda estava bem chocada com a cena de agora
a pouco. Embora tivesse sido treinada para controlar minhas emoções, aa pouco. Embora tivesse sido treinada para controlar minhas emoções, a   
prática era bem diferente  da teoria.  Nesses  últimos quatro anos o queprática era bem diferente  da teoria.  Nesses  últimos quatro anos o que  
menos caçamos foram vampiros mas não era minha primeira vez abrindomenos caçamos foram vampiros mas não era minha primeira vez abrindo  
sepulturas. Porém eu sou obrigada a admitir que cemitérios não são unssepulturas. Porém eu sou obrigada a admitir que cemitérios não são uns   
dos meus locais favoritos de qualquer jeito.dos meus locais favoritos de qualquer jeito.

Tudo que eu podia ouvir eram meus passos abafados e, agora sim,Tudo que eu podia ouvir eram meus passos abafados e, agora sim,  
grilos  ao  longe.  Passei  por  uma sepultura  que  parecia  muito  velha,  agrilos  ao  longe.  Passei  por  uma sepultura  que  parecia  muito  velha,  a   
lápide estava bem inclinada para o lado. Então tive a impressão de quelápide estava bem inclinada para o lado. Então tive a impressão de que   
algo passou atrás de mim, virei rápido apontando a lanterna e me depareialgo passou atrás de mim, virei rápido apontando a lanterna e me deparei   
com uma enorme coruja cinza pousada sobre a cruz de uma sepultura.com uma enorme coruja cinza pousada sobre a cruz de uma sepultura.   
Meu corpo todo entrou em estado de alerta.Meu corpo todo entrou em estado de alerta.

Podia  ser  o  infeliz  do  Pietro?  Aquele  idiota  conseguia  sePodia  ser  o  infeliz  do  Pietro?  Aquele  idiota  conseguia  se  
transformar em aves  e eu nem entendia porquê,  em meus estudos notransformar em aves  e eu nem entendia porquê,  em meus estudos no  
Vaticano não  encontrei  que vampiros  pudessem executar  esse  tipo  deVaticano não  encontrei  que vampiros  pudessem executar  esse  tipo  de  
metamorfose.  Alguns  podiam  se  transformar  em  lobos  maléficos  emetamorfose.  Alguns  podiam  se  transformar  em  lobos  maléficos  e   
vampirescos ou em morcegos, mas em aves? Não achei nenhum. Olheivampirescos ou em morcegos, mas em aves? Não achei nenhum. Olhei  
para aquela criatura com toda a desconfiança possível e então notei logopara aquela criatura com toda a desconfiança possível e então notei logo  
abaixo  da  cruz  um  buraco  onde  filhotes  espiavam  curiosos  minhaabaixo  da  cruz  um  buraco  onde  filhotes  espiavam  curiosos  minha  
presença ali. Dei um suspiro rápido. Era apenas uma coruja normal quepresença ali. Dei um suspiro rápido. Era apenas uma coruja normal que  
resolvera  fazer  seu  ninho  no  cemitério.  Não  havia  motivos  para  aresolvera  fazer  seu  ninho  no  cemitério.  Não  havia  motivos  para  a  
paranoia, pelo menos não ainda. paranoia, pelo menos não ainda. 

Eu queria encontrar Damian, mas queria que fosse uma surpresaEu queria encontrar Damian, mas queria que fosse uma surpresa  
para  ele.  Se  aquela  coruja  fosse  Pietro  metamorfoseado,  era  certo  quepara  ele.  Se  aquela  coruja  fosse  Pietro  metamorfoseado,  era  certo  que  
contaria ao imbecil que certamente iria atrás de mim. A hora de nossocontaria ao imbecil que certamente iria atrás de mim. A hora de nosso  
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encontro iria chegar.encontro iria chegar.
——Achei!Achei!
A voz alta de Zac espalhou-se pelo silêncio daquele lugar como seA voz alta de Zac espalhou-se pelo silêncio daquele lugar como se   

tivesse sido um grito. Virei procurando de onde vinha a voz e rumei parativesse sido um grito. Virei procurando de onde vinha a voz e rumei para   
lá. Quando cheguei em frente à sepultura branca com uma coroa de floreslá. Quando cheguei em frente à sepultura branca com uma coroa de flores   
em cima, Zac tirava algumas ferramentas da mochila que estava no chão.em cima, Zac tirava algumas ferramentas da mochila que estava no chão.

——Vamos ter que quebrar o cimento que prende essa tampa ou elaVamos ter que quebrar o cimento que prende essa tampa ou ela   
vai quebrar se tentarmos puxar.vai quebrar se tentarmos puxar.

——Sem problemas, me dê uma aqui.Sem problemas, me dê uma aqui.
Falei ganhando dele a tal ferramenta que Lídia também pegou. DeiFalei ganhando dele a tal ferramenta que Lídia também pegou. Dei  

a volta e agachei-me, quebrar aquele cimento já totalmente endurecido foia volta e agachei-me, quebrar aquele cimento já totalmente endurecido foi   
tão fácil quanto quebrar isopor com uma caneta. Para eles também foi etão fácil quanto quebrar isopor com uma caneta. Para eles também foi e  
logo aquela sepultura já podia ser aberta.logo aquela sepultura já podia ser aberta.

——Vocês duas, segurem a tampa perto da lápide. - Zac ordenou e euVocês duas, segurem a tampa perto da lápide. - Zac ordenou e eu  
não curti muito a ideia.não curti muito a ideia.

——Eu vou matar este. - garanti.Eu vou matar este. - garanti.
——Tem certeza? - Zac pareceu em dúvida.Tem certeza? - Zac pareceu em dúvida.
——Ei, esta noite é a minha primeira como caçadora no Brasil e atéEi, esta noite é a minha primeira como caçadora no Brasil e até   

agora não acabei com a raça de nenhum vampiro.agora não acabei com a raça de nenhum vampiro.
——Você tem razão... este é seu. - continuou ele.Você tem razão... este é seu. - continuou ele.
——Dê-me uma estaca e ajude Lid a segurar essa tampa.Dê-me uma estaca e ajude Lid a segurar essa tampa.
——Hum... a predadora – sorriu de canto e me deu a tal estaca – vaiHum... a predadora – sorriu de canto e me deu a tal estaca – vai   

em frente. Lídia pegue sua arma e destrave, se ele atacar nós atiramos.em frente. Lídia pegue sua arma e destrave, se ele atacar nós atiramos.
——Certo.Certo.
Disse  ela  pulando  como um  gato  para  perto  da  lápide  e  numaDisse  ela  pulando  como um  gato  para  perto  da  lápide  e  numa  

atitude rápida e eficiente ela puxou a tampa, que segurou com apenasatitude rápida e eficiente ela puxou a tampa, que segurou com apenas   
uma mão, e com a outra segurava em punho a arma que apontava para ouma mão, e com a outra segurava em punho a arma que apontava para o   
escuro daquele túmulo. Zac ao perceber que ela podia se virar muito bemescuro daquele túmulo. Zac ao perceber que ela podia se virar muito bem  
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sozinha, sacou a arma e colocou-se ao ladosozinha, sacou a arma e colocou-se ao lado
da sepultura.da sepultura.

——Dê um golpe certeiro e único, nunca hesite para não correr o riscoDê um golpe certeiro e único, nunca hesite para não correr o risco  
de ser atacada. - ele me orientou e eu assenti.de ser atacada. - ele me orientou e eu assenti.

—Eu sei Zac.—Eu sei Zac.
Falei e me aproximei do buraco onde jazia um caixão diferente doFalei e me aproximei do buraco onde jazia um caixão diferente do  

primeiro. Era daqueles com a tampa com dobradiças e dividida em duasprimeiro. Era daqueles com a tampa com dobradiças e dividida em duas  
partes. A luz tímida do luar juntos com a lanterna que Zac apontava erampartes. A luz tímida do luar juntos com a lanterna que Zac apontava eram  
suficientes  para  eu  conseguir  ver  tudo.  Para  nossa  sorte,  era  umasuficientes  para  eu  conseguir  ver  tudo.  Para  nossa  sorte,  era  uma  
sepultura construída e projetada para não levar terra, apenas ter a tampasepultura construída e projetada para não levar terra, apenas ter a tampa  
chumbada com cimento era o suficiente.chumbada com cimento era o suficiente.

Pulei ansiosa e com a adrenalina à mil em meu sangue. Parei comPulei ansiosa e com a adrenalina à mil em meu sangue. Parei com   
um pé em cima da parte de baixo do caixão e o outro do pequeno espaçoum pé em cima da parte de baixo do caixão e o outro do pequeno espaço   
que sobrava. Apenas puxei a tampa e ela abriu sem nenhuma resistência.que sobrava. Apenas puxei a tampa e ela abriu sem nenhuma resistência.  
Então o vi. Um homem negro e jovem, devia ter minha idade. Claro queEntão o vi. Um homem negro e jovem, devia ter minha idade. Claro que  
nada em seu rosto denunciava a morte, estava perfeito. Quando chegueinada em seu rosto denunciava a morte, estava perfeito. Quando cheguei  
mais perto para executar minha tarefa, levei o maior susto.mais perto para executar minha tarefa, levei o maior susto.

O cara abriu seus olhos que ardiam em tom de vermelho quaseO cara abriu seus olhos que ardiam em tom de vermelho quase   
incandescente e segurou meu braço com uma força absurda.incandescente e segurou meu braço com uma força absurda.
Parecia  totalmente  confuso  e  eu  odiei  que  já  tivesse  experimentado  aParecia  totalmente  confuso  e  eu  odiei  que  já  tivesse  experimentado  a  
maldição de ser uma criatura das sombras. Já havia passado pela horrívelmaldição de ser uma criatura das sombras. Já havia passado pela horrível   
morte  nas garras de um vampiro e agora morreria de novo como ummorte nas garras de um vampiro e agora morreria de novo como um  
deles.  Minha  compaixão  se  transformou  em  convicção  quando  eledeles.  Minha  compaixão  se  transformou  em  convicção  quando  ele  
mostrou seus dentes pontudos para mim na clara intenção de atacar-me.mostrou seus dentes pontudos para mim na clara intenção de atacar-me.

——Rápido Lavígnia!Rápido Lavígnia!
Zac  ordenou  apreensivo  e  então  com  apenas  um  golpe,  forte  eZac  ordenou  apreensivo  e  então  com  apenas  um  golpe,  forte  e  

veloz, cravei aquela estaca em seu peito. A sensação foi ótima, mas aindaveloz, cravei aquela estaca em seu peito. A sensação foi ótima, mas ainda  
não era o que eu queria. Ali eu estava libertando uma pobre e confusanão era o que eu queria. Ali eu estava libertando uma pobre e confusa   
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vítima de sua maldição e o que eu queria mesmo era matar um assassinovítima de sua maldição e o que eu queria mesmo era matar um assassino  
naquela noite.  O pobre sujeito soltou devagar o meu braço e suspirounaquela noite.  O pobre sujeito soltou devagar o meu braço e suspirou   
fechando os olhos.fechando os olhos.

——Descanse em paz.Descanse em paz.
Falei dando uma última olhada para ele antes de fechar a tampa doFalei dando uma última olhada para ele antes de fechar a tampa do  

caixão. Zac, que já havia guardado a arma, estendeu sua mão que segureicaixão. Zac, que já havia guardado a arma, estendeu sua mão que segurei   
e me puxou para fora num segundo.e me puxou para fora num segundo.

——Você está bem? - ele quis saber.Você está bem? - ele quis saber.
——Estou ótima.Estou ótima.
——Ok, vamos fechar isso e ir atrás dos responsáveis.Ok, vamos fechar isso e ir atrás dos responsáveis.
Decidiu Lídia. A tampa foi colocada com a mesma substância queDecidiu Lídia. A tampa foi colocada com a mesma substância que   

fora usada minutos atrás no mausoléu.fora usada minutos atrás no mausoléu.
——Você se saiu muitíssimo bem Lavígnia,  levei  um susto e tantoVocê se saiu muitíssimo bem Lavígnia,  levei  um susto e tanto  

quando ele  acordou,  achei  que  você  fosse  dar  um pulo  de  lá.  -  quando ele  acordou,  achei  que  você  fosse  dar  um pulo  de  lá.  -  LídiaLídia  
contou enquanto íamos para o carro.contou enquanto íamos para o carro.

——Também levei um susto, mas foi fácil controlar.Também levei um susto, mas foi fácil controlar.
——Você foi ótima, gata. Mas agora espero que tenhamos um poucoVocê foi ótima, gata. Mas agora espero que tenhamos um pouco  

mais de ação.mais de ação.
—Também espero—Também espero, Zac. - falei dando a volta no carro., Zac. - falei dando a volta no carro.
——Tenho  certeza  de  que  um  ou  outro  vampiro  assassino  vaiTenho  certeza  de  que  um  ou  outro  vampiro  assassino  vai   

aparecer lá no show. Essas aglomerações são perfeitas para eles. - falouaparecer lá no show. Essas aglomerações são perfeitas para eles. - falou   
Lid ao sentar-se no banco de trás.Lid ao sentar-se no banco de trás.

——Muitas vítimas para escolher – Zac assumiu o volante – o maiorMuitas vítimas para escolher – Zac assumiu o volante – o maior   
problema é que estão transformando as vítimas.problema é que estão transformando as vítimas.

— — Sabem que levei um tempo para entender esse conceito confuso?Sabem que levei um tempo para entender esse conceito confuso?  
- falei.- falei.

——Qual? - perguntaram.Qual? - perguntaram.
——Que  se  uma  pessoa  for  mordida  por  um  vampiro  e  isso  nãoQue  se  uma  pessoa  for  mordida  por  um  vampiro  e  isso  não  
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provocar sua morte, ela ficará exatamente igual. Mas se a mordida for aprovocar sua morte, ela ficará exatamente igual. Mas se a mordida for a  
causa da morte ou ser mordida à beira da morte, vira umcausa da morte ou ser mordida à beira da morte, vira um
vampiro.vampiro.

——Até que por um lado isso é bom, imagine se em toda a história doAté que por um lado isso é bom, imagine se em toda a história do  
planeta todas as vítimas de vampiros virando vampiros? - Zac propôs. planeta todas as vítimas de vampiros virando vampiros? - Zac propôs. 

——Quase o mundo inteiro seria de vampiros. - conclui.Quase o mundo inteiro seria de vampiros. - conclui.
——Com certeza. - disse Lid – Bem diferente do caso dos lobisomensCom certeza. - disse Lid – Bem diferente do caso dos lobisomens  

que se morderem alguém, essa pessoa será amaldiçoadaque se morderem alguém, essa pessoa será amaldiçoada
também.também.

——É, mas geralmente lobisomens preferem matar suas vítimasÉ, mas geralmente lobisomens preferem matar suas vítimas

para não condená-las à sua terrível sina. Porém durante as primeiraspara não condená-las à sua terrível sina. Porém durante as primeiras
luas cheias ficam descontrolados e podem acabar criando outros.luas cheias ficam descontrolados e podem acabar criando outros.

——Confesso que esses sim me dão medo. - falei.Confesso que esses sim me dão medo. - falei.
——Normal,  é  a  aparência  bem  longe  da  humana  que  assusta.  -Normal,  é  a  aparência  bem  longe  da  humana  que  assusta.  -   

explicou ele.explicou ele.
——Eles são muito feios, Zac? - Lid perguntou.Eles são muito feios, Zac? - Lid perguntou.
——Você já matou um? - perguntei pois os garotos já caçavam antesVocê já matou um? - perguntei pois os garotos já caçavam antes  

de  minha  família  voltar  para  a  aliança  e  eu  nunca  havia  visto  umde  minha  família  voltar  para  a  aliança  e  eu  nunca  havia  visto  um  
lobisomem.lobisomem.

——Já  sim,  matei  três.  Dois  no  Brasil  e  um  na  Alemanha.  SãoJá  sim,  matei  três.  Dois  no  Brasil  e  um  na  Alemanha.  São  
horríveis Lídia, a verdade é que não lembram muito nem um lobo nemhorríveis Lídia, a verdade é que não lembram muito nem um lobo nem  
um homem. Difícil de explicar.um homem. Difícil de explicar.

——Há  algumas  fontes  que  afirmam  que  vampiros  podemHá  algumas  fontes  que  afirmam  que  vampiros  podem  
transformar-se em lobisomens. Mas isso não faz sentido. - disse eu.transformar-se em lobisomens. Mas isso não faz sentido. - disse eu.

——Não  faz  mesmo.  São  duas  criaturas  totalmente  diferentes,Não  faz  mesmo.  São  duas  criaturas  totalmente  diferentes,   
lobisomens são transformados 7 noites consecutivas a cada mês e depoislobisomens são transformados 7 noites consecutivas a cada mês e depois  
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levam uma vida normal. Já os vampiros não conseguem fugirlevam uma vida normal. Já os vampiros não conseguem fugir
do que são nem por um instante. - Zac explicou.do que são nem por um instante. - Zac explicou.

——E também porque  são  inimigos  sobrenaturais,  se  um vampiroE  também porque  são  inimigos  sobrenaturais,  se  um vampiro  
morder um homem com a maldição do licantropo vai ter total controlemorder um homem com a maldição do licantropo vai ter total controle   
sobre ele e a mordida de um lobisomem pode matar um vampiro.sobre ele e a mordida de um lobisomem pode matar um vampiro.

——É... por mais estranho que pareça o mundo sobrenatural tem umÉ... por mais estranho que pareça o mundo sobrenatural tem um  
equilíbrio. - constatei embora já soubesse desse fato.equilíbrio. - constatei embora já soubesse desse fato.

——Pois é... e nós somos parte da guarda constante desse equilíbrio. -Pois é... e nós somos parte da guarda constante desse equilíbrio. -   
Zac falou.Zac falou.

——Queria  conhecer  outros  caçadores  sobrenaturais.  -  confesseiQueria  conhecer  outros  caçadores  sobrenaturais.  -  confessei  
achando a ideia empolgante.achando a ideia empolgante.

——Eu também. - Lid concordou.Eu também. - Lid concordou.
——Há os cães do submundo no País de Gales, estraçalham qualquerHá os cães do submundo no País de Gales, estraçalham qualquer   

coisa que não pertença ao mundo real. Mas acho que não seria uma boacoisa que não pertença ao mundo real. Mas acho que não seria uma boa  
ideia topar com um deles já  que também não somos exatamente seresideia topar com um deles já  que também não somos exatamente seres  
humanos normais. - Zac disse enquanto estacionava o carro. - Chegamos.humanos normais. - Zac disse enquanto estacionava o carro. - Chegamos.   
Fiquem atentas gurias, se tiverem vampiros aí vão querer briga.Fiquem atentas gurias, se tiverem vampiros aí vão querer briga.

——Estou contanto com isso.Estou contanto com isso.
Falei animada tirando a pistola da bolsa e a colocando em minhasFalei animada tirando a pistola da bolsa e a colocando em minhas   

costas presa na minha calça. costas presa na minha calça. 
——Então bora. - disse ele e todos saímos.Então bora. - disse ele e todos saímos.
——Bah, o lugar é grande. - verificou Lídia.Bah, o lugar é grande. - verificou Lídia.
Sim, era. Uma casa de shows do tamanho de uma ginásio de vôlei.Sim, era. Uma casa de shows do tamanho de uma ginásio de vôlei.  

O estacionamento era bem comprido a ainda havia carros parados na ruaO estacionamento era bem comprido a ainda havia carros parados na rua   
mesmo. Indício de que o local estava lotado, seria como encontrar agulhasmesmo. Indício de que o local estava lotado, seria como encontrar agulhas   
num palheiro, poderia levar a noite toda. Porém isso não me importavanum palheiro, poderia levar a noite toda. Porém isso não me importava   
nada, eu queria e eu ia matar naquelanada, eu queria e eu ia matar naquela
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noite.               noite.                                                                           

                                                                                                                FF
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  local  era   mesmo  grande  e  estava  lotado,  mas  não  eralocal  era   mesmo  grande  e  estava  lotado,  mas  não  era   
desorganizado. Ao fundo ficava o palco de coisa de um metro edesorganizado. Ao fundo ficava o palco de coisa de um metro e  
meio de altura, todo o espaço em frente estava cheio de pessoasmeio de altura, todo o espaço em frente estava cheio de pessoas  

bem  espalhadas.  Ficamos  bem  espalhadas.  Ficamos  bem  ao  fundo  e  na  ponta  externa,  localbem  ao  fundo  e  na  ponta  externa,  local  
estratégico, claro. Dali poderíamos observar todo o lugar.estratégico, claro. Dali poderíamos observar todo o lugar.

O
                ——É, não vai ser muito fácil. - Zac falou.É, não vai ser muito fácil. - Zac falou.
                ——Tem muita gente. - observou Lídia.Tem muita gente. - observou Lídia.
                ——Vou pegar alguma coisa para beber, o que vocês querem? - ofereci.Vou pegar alguma coisa para beber, o que vocês querem? - ofereci.
                ——O mesmo que você. - Zac falou e Lid fez um sinal de positivo.O mesmo que você. - Zac falou e Lid fez um sinal de positivo.
      Afastei-me em direção à esquerda onde estava o bar. Algumas pessoas      Afastei-me em direção à esquerda onde estava o bar. Algumas pessoas  
estavam de pé por ali e outras nas banquetas em frente ao balcão. Fiz oestavam de pé por ali e outras nas banquetas em frente ao balcão. Fiz o  
meu pedido e enquanto aguardava as três garrafas pequenas de vodcameu pedido e enquanto aguardava as três garrafas pequenas de vodca  
com  suco,  dei  uma  conferida  ao  redor.  O  cara  que  estava  na  pontacom  suco,  dei  uma  conferida  ao  redor.  O  cara  que  estava  na  ponta  
chamou minha atenção por uma razão, usava óculos com lentes escuras.chamou minha atenção por uma razão, usava óculos com lentes escuras.   
O detalhe era que já estava escuro o suficiente por lá. Ou ele estava comO detalhe era que já estava escuro o suficiente por lá. Ou ele estava com  
conjuntivite  ou  tinha  visão  noturna.  A  maneira  como  ele  se  movia  econjuntivite  ou  tinha  visão  noturna.  A  maneira  como  ele  se  movia  e  
analisava as pessoas não me deixou a menor dúvida de quem ele era.analisava as pessoas não me deixou a menor dúvida de quem ele era.   
Peguei meu pedido e voltei.Peguei meu pedido e voltei.
            —            —Achei um. - anunciei.Achei um. - anunciei.
                    ——Onde? - Lídia quis saber e fiz um discreto sinal na direção dele –Onde? - Lídia quis saber e fiz um discreto sinal na direção dele –   
Com certeza é um...Com certeza é um...
            —            —Achou rápido, está com o faro afiado, hein? - disse ele.Achou rápido, está com o faro afiado, hein? - disse ele.
        —        —Digamos que ele não esteja muito discreto, o jeito como ele seDigamos que ele não esteja muito discreto, o jeito como ele se   
move como se estivesse analisando todos por aqui diz tudo.move como se estivesse analisando todos por aqui diz tudo.
            —            —Então esse é seu. - disse Zac.Então esse é seu. - disse Zac.
            —            —Pode apostar.Pode apostar.
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       Falei virando um gole da garrafa e de olho no sujeito. Alguns minutos       Falei virando um gole da garrafa e de olho no sujeito. Alguns minutos   
se passaram e então uma garota bêbada saiu cambaleando do banheiro ese passaram e então uma garota bêbada saiu cambaleando do banheiro e   
passou por ele em direção à porta de saída. Ele analisou cada movimentopassou por ele em direção à porta de saída. Ele analisou cada movimento   
dela e eu os dele, estava claro que já tinha escolhido sua vítima e eu adela e eu os dele, estava claro que já tinha escolhido sua vítima e eu a   
minha. A jovem despediu-se de uns amigos e saiu esbarrando em váriasminha. A jovem despediu-se de uns amigos e saiu esbarrando em várias  
pessoas, discretamente ele a seguiu e eu esperei até que ambos saíssempessoas, discretamente ele a seguiu e eu esperei até que ambos saíssem  
pela porta de entrada do local.pela porta de entrada do local.
                ——Vou pegar ele.Vou pegar ele.
     Avisei num sussurro, meus companheiros assentiram com um leve     Avisei num sussurro, meus companheiros assentiram com um leve   
gesto e eu saí. Pude avistar a garota dobrando a quadra para a direita egesto e eu saí. Pude avistar a garota dobrando a quadra para a direita e  
ele caminhando alguns metros atrás. E assim fomos os três em linha reta,ele caminhando alguns metros atrás. E assim fomos os três em linha reta,   
eu mantinha uma grande distância deles para que o desconfiado semi-eu mantinha uma grande distância deles para que o desconfiado semi-
imortal que olhava para trás várias vezes não percebesse meu encalço.imortal que olhava para trás várias vezes não percebesse meu encalço.   
Quanto  mais  nos  afastávamos  da  casa  de  shows  mais  deserto  tudoQuanto  mais  nos  afastávamos  da  casa  de  shows  mais  deserto  tudo   
parecia por ser uma área comercial. Todas as lojas estavam fechadas e umparecia por ser uma área comercial. Todas as lojas estavam fechadas e um  
ou  outro  prédio  residencial  com  as  luzes  de  todos  apertamentosou  outro  prédio  residencial  com  as  luzes  de  todos  apertamentos  
desligadas havia por ali. A moça virou a esquina e eu observei. Ele viroudesligadas havia por ali. A moça virou a esquina e eu observei. Ele virou  
e me olhou então tomei mais gole da minha garrafa e dobrei uma ruae me olhou então tomei mais gole da minha garrafa e dobrei uma rua  
antes daquela quadra onde havia um grande prédio de uma farmácia.antes daquela quadra onde havia um grande prédio de uma farmácia.

Eu podia prever os movimentos dele. Assim que eu estivesse foraEu podia prever os movimentos dele. Assim que eu estivesse fora  
da vista dele, o mesmo a abordaria naquela rua e assim uma nova vítimada vista dele, o mesmo a abordaria naquela rua e assim uma nova vítima  
seria feita. Havia escadas de incêndio pelo lado que entrei e isso foi ótimo.seria feita. Havia escadas de incêndio pelo lado que entrei e isso foi ótimo.   
Larguei a garrafa num cantinho e pulei conseguindo segurar na escada,Larguei a garrafa num cantinho e pulei conseguindo segurar na escada,   
em instantes eu caminha pela laje. em instantes eu caminha pela laje. Debrucei-me  e  vi  que  não  estavaDebrucei-me  e  vi  que  não  estava  
errada. O sujeito estava em frente a ela, eu tinha passado por aquilo noerrada. O sujeito estava em frente a ela, eu tinha passado por aquilo no  
papel de vítima. Que papel de vítima. Que dejá vu! dejá vu! Mas eu esperaria até que fizesse algo e nãoMas eu esperaria até que fizesse algo e não  
demorou muito para que ele desse um tapa violento que a fez cair nodemorou muito para que ele desse um tapa violento que a fez cair no  
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chão. O filho da mãe agarrou nos cabelos dela e quando ia mordê-la euchão. O filho da mãe agarrou nos cabelos dela e quando ia mordê-la eu   
saltei e aterrissei bem em frente a ele. Sua expressão foi muito engraçada.saltei e aterrissei bem em frente a ele. Sua expressão foi muito engraçada.

——Quem é você? - perguntou surpreso e revirei os olhos.Quem é você? - perguntou surpreso e revirei os olhos.
—Sou  a—Sou  a Bruxa  Malvada  do  Norte Bruxa  Malvada  do  Norte99,  agora  solte  a  garota  com,  agora  solte  a  garota  com  

bastante cuidado e vamos conversar.bastante cuidado e vamos conversar.
——Como se atreve a me dar ordens?! Por acaso sabe Como se atreve a me dar ordens?! Por acaso sabe o que o que eu sou? -eu sou? -  

disse ao levantar, pareceu bem ofendido.disse ao levantar, pareceu bem ofendido.
——Sei sim, um mané. - respondi.Sei sim, um mané. - respondi.
——Ah, metida a heroína, né? Então vou ter que dar uma lição em ti.Ah, metida a heroína, né? Então vou ter que dar uma lição em ti.
O cara ameaçou e veio para cima! Dei um soco no nariz dele, entãoO cara ameaçou e veio para cima! Dei um soco no nariz dele, então   

segurei sua camisa e o atirei para o outro lado. Ele caiu segurei sua camisa e o atirei para o outro lado. Ele caiu atordoado no chãoatordoado no chão  
e caminhei até o tal já tirando a pistola.e caminhei até o tal já tirando a pistola.

——Sou metida a matar vermes como você. - esclareci – E paraSou metida a matar vermes como você. - esclareci – E para  
falar a verdade, até que está fácil, quer implorar para eu não atirar? Sófalar a verdade, até que está fácil, quer implorar para eu não atirar? Só  
para dar um pouco mais de emoção, sabe como é né...para dar um pouco mais de emoção, sabe como é né...

Ofereci soando mais cínica do que nunca. A adrenalina corria porOfereci soando mais cínica do que nunca. A adrenalina corria por   
minhas veias, aquela sensação de poder era ótima. Eu me sentia,minhas veias, aquela sensação de poder era ótima. Eu me sentia,
forte, perigosa, predadora... fatal.forte, perigosa, predadora... fatal.

——Você não pode me matar. - disse.Você não pode me matar. - disse.
—Ah é m—Ah é mesmo? Por quê?esmo? Por quê?
——Porque eu sou muito melhor do que você.Porque eu sou muito melhor do que você.
Falou bem arrogante antes de levantar num milésimo de segundo eFalou bem arrogante antes de levantar num milésimo de segundo e  

correr. Tudo que precisei fazer foi mudar a direção da arma e atirar. Umcorrer. Tudo que precisei fazer foi mudar a direção da arma e atirar. Um  
único  tiro.  Bem  no  meio  das  costas.  Ele  parou  com  o  choque  e  caiuúnico  tiro.  Bem  no  meio  das  costas.  Ele  parou  com  o  choque  e  caiu  
devagar para o chão. Na certa não crendo até aquele momento que haviadevagar para o chão. Na certa não crendo até aquele momento que havia  
sido  pego.  Caminhei  devagar  até  ele  que  entrava  em combustão  pelasido  pego.  Caminhei  devagar  até  ele  que  entrava  em combustão  pela  

9 Personagem do clássico infantil O Mágico de Oz
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alergia mortal à prata. O corpo queimou até virar um monte de cinzas emalergia mortal à prata. O corpo queimou até virar um monte de cinzas em  
pouco mais de trinta segundos, como uma folha de papel jogada ao calorpouco mais de trinta segundos, como uma folha de papel jogada ao calor  
do fogo.do fogo.

Esperei até poder avistar a bala que o matara e a peguei de volta.Esperei até poder avistar a bala que o matara e a peguei de volta.   
Havia  matado  meu  primeiro  monstro  em  solo  brasileiro,  apenas  oHavia  matado  meu  primeiro  monstro  em  solo  brasileiro,  apenas  o  
primeiro de muitos. Guardei a arma no lugar de antes e a bala no bolso,primeiro de muitos. Guardei a arma no lugar de antes e a bala no bolso,   
então  caminhei  até  a  moça  que  ainda  estava  desmaiada.  Agachei  eentão  caminhei  até  a  moça  que  ainda  estava  desmaiada.  Agachei  e   
levantei seus ombros, sacudindo-a com cuidado.levantei seus ombros, sacudindo-a com cuidado.

——Ei moça, você está bem?Ei moça, você está bem?
Indaguei  depois  de  várias  tentativas  para  acordá-la.  EntãoIndaguei  depois  de  várias  tentativas  para  acordá-la.  Então  

finalmente, com um gemido, ela retomou os sentidos.finalmente, com um gemido, ela retomou os sentidos.
——O que aconteceu? - indagou colocando a mão na testa.O que aconteceu? - indagou colocando a mão na testa.
——Você estava caminhando e de repente caiu e bateu o rostoVocê estava caminhando e de repente caiu e bateu o rosto

no meio fio. - inventei.no meio fio. - inventei.
——Cadê ele? - perguntou alarmada olhando para os lados.Cadê ele? - perguntou alarmada olhando para os lados.
——Ele quem?Ele quem?
——O homem que... - ela hesitou alguns segundos - ah deixa pra lá,O homem que... - ela hesitou alguns segundos - ah deixa pra lá,   

acho que bebi demais.acho que bebi demais.
——É o que parece pois não tinha mais ninguém por aqui.É o que parece pois não tinha mais ninguém por aqui.
——Acho melhor eu ir para casa... - disse ao fazer sinal para umAcho melhor eu ir para casa... - disse ao fazer sinal para um

táxi que passava – Obrigada por levantar-me.táxi que passava – Obrigada por levantar-me.
——Imagina... se cuida.Imagina... se cuida.
Falei dando um aceno e ela entrou no carro que logo sumiu pelaFalei dando um aceno e ela entrou no carro que logo sumiu pela   

esquina. A adrenalina ainda estava a mil em minhas veias, eu estava tãoesquina. A adrenalina ainda estava a mil em minhas veias, eu estava tão   
feliz! Havia acabado com um deles, olhado em seus olhos e o matado.feliz! Havia acabado com um deles, olhado em seus olhos e o matado.   
Aquilo era muito bom. Eu mataria todos quantos eu pudesse até chegarAquilo era muito bom. Eu mataria todos quantos eu pudesse até chegar   
no maldito clã M&C, aí sim minha vingançano maldito clã M&C, aí sim minha vingança
estaria  completa.  Voltei  para  a  casa  de  shows  pisando  em  nuvens,estaria  completa.  Voltei  para  a  casa  de  shows  pisando  em  nuvens,   
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sentindo-me muito  confiante.  Avistei  apenas  Zac,  parei  ao  seu  lado  esentindo-me muito  confiante.  Avistei  apenas  Zac,  parei  ao  seu  lado  e   
indaguei:indaguei:

——Onde está Lídia?Onde está Lídia?
——Está fazendo amizade com eles.Está fazendo amizade com eles.
Apontou discretamente com a cabeça para onde estavam os outrosApontou discretamente com a cabeça para onde estavam os outros  

vampiros que não havíamos visto.  Lídia saía abraçada com um, fingiavampiros que não havíamos visto.  Lídia saía abraçada com um, fingia  
estar bêbada. Os outros dois lançavam olhares furtivos em nossa direção,estar bêbada. Os outros dois lançavam olhares furtivos em nossa direção,  
nesse momento Zac passou o braço por meus ombros e me puxou paranesse momento Zac passou o braço por meus ombros e me puxou para   
ele, seus lábios quase colaram nos meus.ele, seus lábios quase colaram nos meus.

——O que está fazendo? - sussurrei.O que está fazendo? - sussurrei.
——Nós não estamos vendo eles saindo, certo?Nós não estamos vendo eles saindo, certo?
Sussurrou ele de volta e eu entendi seu plano. Dei um sorriso eSussurrou ele de volta e eu entendi seu plano. Dei um sorriso e

coloquei  minha  mão  no  rosto  dele,  de  forma  que  parecíamos  estarcoloquei  minha  mão  no  rosto  dele,  de  forma  que  parecíamos  estar  
conversando entre um beijinho e outro, só que sem beijos.conversando entre um beijinho e outro, só que sem beijos.

——Hum...  que  tentação.  -  disse  ele  beijando  mesmo  o  canto  daHum...  que  tentação.  -  disse  ele  beijando  mesmo  o  canto  da  
minha boca.minha boca.

——Pega leve...  você não está a fim da minha irmã? - sussurrei noPega leve...  você não está a fim da minha irmã? - sussurrei no  
ouvido dele.ouvido dele.

——Ela  já  me  deu  tantos  foras  que  eu  cansei.  -  disse  baixinhoEla  já  me  deu  tantos  foras  que  eu  cansei.  -  disse  baixinho  
enquanto mexia em meus cabelos.enquanto mexia em meus cabelos.

——E já  que  não  deu certo  com uma irmã você  vai  tentar  com aE  já  que  não  deu certo  com uma irmã você  vai  tentar  com a  
outra? - indaguei meio ofendida, sabe?outra? - indaguei meio ofendida, sabe?

——Se eu pudesse... investiria com certeza, você é linda, enlouqueceSe eu pudesse... investiria com certeza, você é linda, enlouquece  
qualquer homem.qualquer homem.

——E não pode? - perguntei curiosa e ele suspirou para então olharE não pode? - perguntei curiosa e ele suspirou para então olhar   
em meus olhos.em meus olhos.

——Não posso não, gata. É questão de respeito. - respondeu tomandoNão posso não, gata. É questão de respeito. - respondeu tomando  
um gole de sua bebida.um gole de sua bebida.
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——PeraíPeraí, como assim? Do que você está falando?, como assim? Do que você está falando?
——Na  nossa  família  ninguém  fica  com  a  mulher  de  outro.  -Na  nossa  família  ninguém  fica  com  a  mulher  de  outro.  -   

respondeu para minha expressão perplexa.respondeu para minha expressão perplexa.
——O quê?! Você deve ter bebido demais. Mulher de quem?O quê?! Você deve ter bebido demais. Mulher de quem?
—Ah gatinha fala sério, o Neitan é louco por você—Ah gatinha fala sério, o Neitan é louco por você. Você pode estar. Você pode estar  

se fazendo até agora mas vai acabar sendo dele. - respondeu rindo.se fazendo até agora mas vai acabar sendo dele. - respondeu rindo.
——É...  esteroides  e  anabolizantes  fazem  mal  para  as  funçõesÉ...  esteroides  e  anabolizantes  fazem  mal  para  as  funções  

cerebrais básicas como raciocínio lógico e percepção da realidade. - Faleicerebrais básicas como raciocínio lógico e percepção da realidade. - Falei   
meio brava e ele fez uma expressão de falso ofendido.meio brava e ele fez uma expressão de falso ofendido.

——Ei, aqui é tudo de verdade, certo? Músculos conquistados comEi, aqui é tudo de verdade, certo? Músculos conquistados com  
muita musculação além de uma genética boa.muita musculação além de uma genética boa.

——Han... tá bom. - desdenhei.Han... tá bom. - desdenhei.
——É? Quer conferir pra se certificar?É? Quer conferir pra se certificar?
——Anabolizados e naturais são idênticos. A única coisa que faz terAnabolizados e naturais são idênticos. A única coisa que faz ter   

certeza  de  seu  uso  ilegal  de  substâncias  proibidas  é  sua  demência.  -certeza  de  seu  uso  ilegal  de  substâncias  proibidas  é  sua  demência.  -   
alfinetei.alfinetei.

——Hum... tudo isso por que não quis beijar você? - devolveu.Hum... tudo isso por que não quis beijar você? - devolveu.
——Você é louco. - eu ri.Você é louco. - eu ri.
——Então por que toda essa história de demência?Então por que toda essa história de demência?
——Por insinuar que eu pertenço – fiz aspas – a algum homem da suaPor insinuar que eu pertenço – fiz aspas – a algum homem da sua   

família! - aí ele riu mesmo e eu fiquei mais brava.família! - aí ele riu mesmo e eu fiquei mais brava.
——Tá  bom  gatinha,  eu  prometo  que  não  falo  mais  isso...  mas  éTá  bom  gatinha,  eu  prometo  que  não  falo  mais  isso...  mas  é   

verdade. -  disse sentando-se à uma das mesas perto da parede e eu overdade. -  disse sentando-se à uma das mesas perto da parede e eu o   
segui sentando-me ao seu lado.segui sentando-me ao seu lado.

——Vou fazer um favor a mim mesma e esquecer toda essa meia-Vou fazer um favor a mim mesma e esquecer toda essa meia-
hora. Acho melhor nos concentrarmos no que vimos fazer aqui. - disse euhora. Acho melhor nos concentrarmos no que vimos fazer aqui. - disse eu  
tirando a garrafa da mão dele e bebendo dela.tirando a garrafa da mão dele e bebendo dela.
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——Verdade  –  ele  chegou  mais  perto  de  mim enquanto  abraçavaVerdade  –  ele  chegou  mais  perto  de  mim enquanto  abraçava  
meus ombros e sussurrou – Finja que Lídia é sua irmã sei lá, invente umameus ombros e sussurrou – Finja que Lídia é sua irmã sei lá, invente uma  
desculpa qualquer que nos leve até onde o outro levou a Lid.desculpa qualquer que nos leve até onde o outro levou a Lid.

——Hum... já sei o que fazer. - disse fazendo que ia levantar mas eleHum... já sei o que fazer. - disse fazendo que ia levantar mas ele  
segurou minha cintura e caí no colo dele – Que isso?segurou minha cintura e caí no colo dele – Que isso?

——Faça eles pensarem que somos um feliz casalzinho.Faça eles pensarem que somos um feliz casalzinho.
Eu  sorri  e  fiz  um  carinho  no  rosto  dele,  minha  mão  raspandoEu  sorri  e  fiz  um  carinho  no  rosto  dele,  minha  mão  raspando  

naquela barba aparada. Ui, se ele não fosse o naquela barba aparada. Ui, se ele não fosse o affair affair da minha mana eu iada minha mana eu ia  
pegar mesmo!pegar mesmo!

——Tudo  bem  querido.  -  falei  dando  uma  mordidinha  no  lábioTudo  bem  querido.  -  falei  dando  uma  mordidinha  no  lábio  
inferior dele que puxou o ar entre os dentes, ficou animadinho.inferior dele que puxou o ar entre os dentes, ficou animadinho.

——Você é um perigo, gata.Você é um perigo, gata.
——Agora que notou?Agora que notou?
Então  levantei  e  o  deixei  lá  precisando  de  banho  frio.  Fui  emEntão  levantei  e  o  deixei  lá  precisando  de  banho  frio.  Fui  em  

direção à mesa onde aqueles dois estavam, um homem e uma mulher. Jádireção à mesa onde aqueles dois estavam, um homem e uma mulher. Já   
ia  arquitetando  minha  desculpa  enquanto  caminhava  fingindo  estaria  arquitetando  minha  desculpa  enquanto  caminhava  fingindo  estar  
bêbada. Os olhos deles até brilharam quando mebêbada. Os olhos deles até brilharam quando me
viram chegar, sua suposta vítima.viram chegar, sua suposta vítima.

——Oi. - falei.Oi. - falei.
——E aí? - o cara respondeu.E aí? - o cara respondeu.
——Olha só, a minha irmã saiu com aquele amigo de vocês – faleiOlha só, a minha irmã saiu com aquele amigo de vocês – falei  

segurando a cadeira fingindo estar me apoiando – acontece quesegurando a cadeira fingindo estar me apoiando – acontece que
ela está com a minha chave e eu preciso entrar em casa... o celular dela sóela está com a minha chave e eu preciso entrar em casa... o celular dela só   
chama. Vocês não têm ideia de onde eles podem ter ido?chama. Vocês não têm ideia de onde eles podem ter ido?

——Ah,  claro.  O  Rico  nos  disse  onde  iriam,  se  você  quiser  nósAh,  claro.  O  Rico  nos  disse  onde  iriam,  se  você  quiser  nós   
podemos levá-la até lá.podemos levá-la até lá.

Disse a garota Disse a garota tão gentil. tão gentil. E eu os olhei sentindo vontade de arrancarE eu os olhei sentindo vontade de arrancar  

                                                                             ~~ 232232 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

as cabeças deles ali mesmo.as cabeças deles ali mesmo.
——Oi amor, descobriu onde ela foi? - Zac apareceu enlaçando minhaOi amor, descobriu onde ela foi? - Zac apareceu enlaçando minha  

cintura.cintura.
——Sim,  eles  disseram  que  sabem...  ainda  bem  né,  amor?  SenãoSim,  eles  disseram  que  sabem...  ainda  bem  né,  amor?  Senão  

íamos ter que dormir na rua. - dei uma risada exagerada e fingida masíamos ter que dormir na rua. - dei uma risada exagerada e fingida mas   
estava engraçado mesmo.estava engraçado mesmo.

——O show está no fim, já estávamos indo mesmo. Vocês estão deO show está no fim, já estávamos indo mesmo. Vocês estão de  
carro? - o cara pergunta levantando-se.carro? - o cara pergunta levantando-se.

——Sim, podemos seguir vocês. - Zac.Sim, podemos seguir vocês. - Zac.
——Beleza, então vamos. - disse ela.Beleza, então vamos. - disse ela.
——Eu dirijo. - disse segurando o ombro dele.Eu dirijo. - disse segurando o ombro dele.
——Nem pensar você bebeu demais, não estou a fim de sofrer umNem pensar você bebeu demais, não estou a fim de sofrer um  

acidente hoje. - disse Zac enquanto os seguíamos para fora da casa.acidente hoje. - disse Zac enquanto os seguíamos para fora da casa.
——O nosso carro é aquele azul. - apontou o cara para um Gol.O nosso carro é aquele azul. - apontou o cara para um Gol.
——Está certo, vamos logo atrás.Está certo, vamos logo atrás.
Zac falou e fomos para o outro lado onde estava meu carro. AssimZac falou e fomos para o outro lado onde estava meu carro. Assim  

que entramos dei uma risada.que entramos dei uma risada.
——Que idiotas.Que idiotas.
——Provavelmente vão nos levar para onde todos se escondem.Provavelmente vão nos levar para onde todos se escondem.
Imaginou ele ligando o carro. Prendi o cinto e então liguei o rádio eImaginou ele ligando o carro. Prendi o cinto e então liguei o rádio e  

por coincidência, por coincidência, Live and Let DieLive and Let Die estava tocando outra vez. estava tocando outra vez.
——Bem apropriado. - disse eu.Bem apropriado. - disse eu.
——Vou te pedir um favor.Vou te pedir um favor.
——Diga.Diga.
——Nunca  mais  faça  aquilo  que  fez  se  não  tiver  intenção  deNunca  mais  faça  aquilo  que  fez  se  não  tiver  intenção  de  

continuar.continuar.
——Não  se  preocupe  –  me  inclinei  para  ele  –  nunca  mais  vaiNão  se  preocupe  –  me  inclinei  para  ele  –  nunca  mais  vai   

acontecer. - sussurrei com um sorriso cínico.acontecer. - sussurrei com um sorriso cínico.
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——Não sabe como eu lamento.Não sabe como eu lamento.
——Você é um mulherengo, Zac.Você é um mulherengo, Zac.
——Impressão  sua,  só  estou procurando a  mulher da minha vida,Impressão  sua,  só  estou procurando a  mulher da minha vida,   

com bastante empenho. - mais cínico do que eu.com bastante empenho. - mais cínico do que eu.
——Dormindo  com  todas  que  tem  vontade?  Não  me  parece  umaDormindo  com  todas  que  tem  vontade?  Não  me  parece  uma  

técnica muito apropriada.técnica muito apropriada.
——Pode até ser... mas é bastante prazerosa. - piscou para mim.Pode até ser... mas é bastante prazerosa. - piscou para mim.
——Pode ter certeza que a Ágatha vai saber disso. - prometi.Pode ter certeza que a Ágatha vai saber disso. - prometi.
——Não faça  isso,  Nia.  Eu posso  ser  o  pai  dos  seus  sobrinhos,  jáNão faça  isso,  Nia.  Eu posso  ser  o  pai  dos  seus  sobrinhos,  já   

pensou nisso? - aí eu soltei uma gargalhada.pensou nisso? - aí eu soltei uma gargalhada.
——Você não presta.Você não presta.
Bati  no braço dele enquanto víamos o carro dos bocós entrandoBati  no braço dele enquanto víamos o carro dos bocós entrando  

numa estrada de pedrinhas que dava para a linha de trem, antiga Marianuma estrada de pedrinhas que dava para a linha de trem, antiga Maria   
Fumaça, desativada há muitos anos. Trocamos um olhar de cúmplices.Fumaça, desativada há muitos anos. Trocamos um olhar de cúmplices.

——Bom local.Bom local.
——Verdade. - concordei.Verdade. - concordei.
Então  descemos  do  carro  logo  depois  deles.  A  cara  deles  deEntão  descemos  do  carro  logo  depois  deles.  A  cara  deles  de   

vampiros perigosos era o mais engraçado de tudo, tive que me segurarvampiros perigosos era o mais engraçado de tudo, tive que me segurar  
muito para não rir.muito para não rir.

—Nossa cara, o que vocês vêm fazer aqui? O lugar é bem isolado. -—Nossa cara, o que vocês vêm fazer aqui? O lugar é bem isolado. -   
Zac falou.Zac falou.

—Gostamos de privacidade.—Gostamos de privacidade.
O cara respondeu e os dois se puseram a caminhar um pouco naO cara respondeu e os dois se puseram a caminhar um pouco na   

nossa  frente  em direção à  antiga  plataforma de  embarque.  O chão denossa  frente  em direção à  antiga  plataforma de  embarque.  O chão de  
pedrinhas fazia  barulho conforme caminhávamos e  eu me perguntavapedrinhas fazia  barulho conforme caminhávamos e  eu me perguntava  
onde a Lid estava. Ela era uma excelente caçadora mas sempre que nosonde a Lid estava. Ela era uma excelente caçadora mas sempre que nos   
separávamos eu ficava  apreensiva.  Nosso grupo era  muito  unido,  Zacseparávamos eu ficava  apreensiva.  Nosso grupo era  muito  unido,  Zac  
devia estar pensando a mesma coisa. Então eles subiram na plataformadevia estar pensando a mesma coisa. Então eles subiram na plataforma  
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pouco iluminada e nos esperaram. Subimos e ficamos em frente aos dois.pouco iluminada e nos esperaram. Subimos e ficamos em frente aos dois.   
Tinham  um sorriso imbecil na cara, jurando que eram os tais. Tinham  um sorriso imbecil na cara, jurando que eram os tais. 

—E então, onde está a Lídia? -  indaguei e depois de uma risada—E então, onde está a Lídia? -  indaguei e depois de uma risada  
sarcástica ela moveu-se rápido e segurou meu pescoço.sarcástica ela moveu-se rápido e segurou meu pescoço.

—Já vai descobrir pois você vai exatamente para onde ela está!—Já vai descobrir pois você vai exatamente para onde ela está!
Disse  de  forma  ameaçadora  e  mostrou  seus  caninos  grandes  eDisse  de  forma  ameaçadora  e  mostrou  seus  caninos  grandes  e  

afiados sob os lábios pintados com um batom escuro.afiados sob os lábios pintados com um batom escuro.
—Hum não... acho que prefiro ficar aqui.—Hum não... acho que prefiro ficar aqui.
Respondi tranquilamente e ela mudou completamente a expressãoRespondi tranquilamente e ela mudou completamente a expressão  

de confiante para surpresa. Com um golpe rápido afastei o braço dela ede confiante para surpresa. Com um golpe rápido afastei o braço dela e  
liberei meu pescoço, a essa altura Zac já dava a maior surra no cara. Enchiliberei meu pescoço, a essa altura Zac já dava a maior surra no cara. Enchi   
ela de socos e desviei com facilidade de todas as investidas dela até queela de socos e desviei com facilidade de todas as investidas dela até que  
com uma rasteira ela caiu no chão, coloquei meu pé no peito dela e saqueicom uma rasteira ela caiu no chão, coloquei meu pé no peito dela e saquei   
a arma apontando para sua cabeça.a arma apontando para sua cabeça.

—Mas  o  que  você  é  afinal?  -  ela  indagou  segurando  meu  pé  e—Mas  o  que  você  é  afinal?  -  ela  indagou  segurando  meu  pé  e  
contorcendo-se numa tentativa desesperada de escapar. contorcendo-se numa tentativa desesperada de escapar. 

—Ah mas que tédio! De novo essa pergunta?! Os caçadores não são—Ah mas que tédio! De novo essa pergunta?! Os caçadores não são  
muito populares nas novas gerações de vampirinhos burros.muito populares nas novas gerações de vampirinhos burros.

Ela arregalou os olhos e eu atirei na cabeça dela só para ver o queEla arregalou os olhos e eu atirei na cabeça dela só para ver o que  
acontecia.  Aparentemente ela morreu mas seu corpo não se desfez emacontecia.  Aparentemente ela morreu mas seu corpo não se desfez em  
chamas como o do seu amiguinho que Zac acabava de dar um fim.chamas como o do seu amiguinho que Zac acabava de dar um fim.

—Fazendo  experiência  macabras  é?  -  ele  perguntou  chegando—Fazendo  experiência  macabras  é?  -  ele  perguntou  chegando  
perto.perto.

—Só queria saber o que acontece com uma bala de prata na cabeça—Só queria saber o que acontece com uma bala de prata na cabeça  
de um vampiro. - dei de ombros.de um vampiro. - dei de ombros.

—Se  alguém  tirar  essa  bala  daí  ela  vai  acordar,  com  um  dano—Se  alguém  tirar  essa  bala  daí  ela  vai  acordar,  com  um  dano  
cerebral  irreversível  mas  vai  acordar.  -esclareceu  ele  enquantocerebral  irreversível  mas  vai  acordar.  -esclareceu  ele  enquanto  
calmamente conversávamos sobre o corpo sangrando.calmamente conversávamos sobre o corpo sangrando.
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—Por que quando atingidos no coração entram em combustão?—Por que quando atingidos no coração entram em combustão?
—Porque  imediatamente  a  prata  se  espalha  por  toda  a  corrente—Porque  imediatamente  a  prata  se  espalha  por  toda  a  corrente   

sanguínea.sanguínea.
—Ah bom.—Ah bom.
Concordei calmamente antes de atirar no coração dela e enquanto oConcordei calmamente antes de atirar no coração dela e enquanto o  

corpo se desfazia em cinzas ouvimos alguém correndo rápido pelo antigocorpo se desfazia em cinzas ouvimos alguém correndo rápido pelo antigo  
telhado acima de nós.  Apontamos as armas e  seguimos mirando paratelhado acima de nós.  Apontamos as armas e  seguimos mirando para  
cima quando com um salto felino Lídia surgiu na nossa frente.cima quando com um salto felino Lídia surgiu na nossa frente.

—Dei uma vasculhada por aí  e  acho que deve ter  mais  deles,  é—Dei uma vasculhada por aí  e  acho que deve ter  mais  deles,  é   
melhor procurarmos. - sugeriu ela tranquilamente.melhor procurarmos. - sugeriu ela tranquilamente.

—Boa ideia mas acho melhor não nos separarmos, vamos olhar os—Boa ideia mas acho melhor não nos separarmos, vamos olhar os  
vagões e depois a estação.vagões e depois a estação.

—Já olhei todos os vagões distantes, vamos ficar nesses aqui.—Já olhei todos os vagões distantes, vamos ficar nesses aqui.
Ela  apontou  para  uma  fileira  de  seis  vagões  antigos  cheios  deEla  apontou  para  uma  fileira  de  seis  vagões  antigos  cheios  de  

pichações e vidros quebrados. Entrei com cuidado no  primeiro da filapichações e vidros quebrados. Entrei com cuidado no  primeiro da fila  
apontando  minha  lanterna  para  o  chão  coberto  de  lixo  e  mais  nada.apontando  minha  lanterna  para  o  chão  coberto  de  lixo  e  mais  nada.   
Segundo vagão não tinha muito diferente além de marcas de sangue jáSegundo vagão não tinha muito diferente além de marcas de sangue já  
seco  e  embalagens  de  comida  e  bebida...  os  vampiros  poderiam  terseco  e  embalagens  de  comida  e  bebida...  os  vampiros  poderiam  ter  
mantido uma vítima ali por dias! Aquilo me deu um arrepio pelo corpo.mantido uma vítima ali por dias! Aquilo me deu um arrepio pelo corpo.   
São monstros sem piedade alguma.São monstros sem piedade alguma.

—E aí? Achou alguma coisa? - Lídia surgiu espiando.—E aí? Achou alguma coisa? - Lídia surgiu espiando.
—Nada, vamos para a estação.—Nada, vamos para a estação.
E então atravessamos de volta em direção à construção, assim queE então atravessamos de volta em direção à construção, assim que  

entramos Zac deus os comandos manuais para cada um de nós ir em umaentramos Zac deus os comandos manuais para cada um de nós ir em uma  
direção.  Fui  para a pelo lado interno do local  onde eram vendidos osdireção.  Fui  para a pelo lado interno do local  onde eram vendidos os  
bilhetes.  Não tinha  nada além de janelas  quebradas,  teias  de  aranhas,bilhetes.  Não tinha  nada além de janelas  quebradas,  teias  de  aranhas,  
penas de pombos e papéis velhos.  Mas de repente um cheiro horrívelpenas de pombos e papéis velhos.  Mas de repente um cheiro horrível   
chamou minha atenção e rumei em sua direção e conforme caminhava fuichamou minha atenção e rumei em sua direção e conforme caminhava fui   
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encontrando ratos mortos em decomposição além de pombos. O cheiroencontrando ratos mortos em decomposição além de pombos. O cheiro   
era repugnante. Ouvi passos pesados e desliguei a lanterna antes de pularera repugnante. Ouvi passos pesados e desliguei a lanterna antes de pular  
atrás de uma pilha de caixas de madeira.atrás de uma pilha de caixas de madeira.

Espiei  por  entre  elas  e  vi  uma  figura  esguia  e  pequena  seEspiei  por  entre  elas  e  vi  uma  figura  esguia  e  pequena  se   
aproximando com um volume nos braços. Fiquei imóvel com a arma emaproximando com um volume nos braços. Fiquei imóvel com a arma em  
punho  pronta  para  disparar,vi  do  outro  lado  meus  companheirospunho  pronta  para  disparar,vi  do  outro  lado  meus  companheiros  
escondidos nas sombras.escondidos nas sombras.

—Por favor me perdoe, não tenho escolha, me perdoe.—Por favor me perdoe, não tenho escolha, me perdoe.
Ele falou e percebi que trazia um cachorro de porte médio de corEle falou e percebi que trazia um cachorro de porte médio de cor   

clara  nos  braços  e  juntei  todos  os  pontinhos,  um  vampiro  que  seclara  nos  braços  e  juntei  todos  os  pontinhos,  um  vampiro  que  se   
alimentava de sangue animal, mas por quê? Saltei do escuro  atrás dele.alimentava de sangue animal, mas por quê? Saltei do escuro  atrás dele.

—Parado aí. - ordenei e o homem ficou imóvel.—Parado aí. - ordenei e o homem ficou imóvel.
—Solta o cachorro! - Lid ordenou apontando a arma para ele. Dei a—Solta o cachorro! - Lid ordenou apontando a arma para ele. Dei a  

volta para ficar ao lado deles e de frente com o vampiro, o que vi fez meuvolta para ficar ao lado deles e de frente com o vampiro, o que vi fez meu  
coração tremer.coração tremer.

—Quem são vocês? São da polícia? Eu nunca matei ninguém, eu—Quem são vocês? São da polícia? Eu nunca matei ninguém, eu  
juro.juro.

Disse  o  homem  de  aparência  frágil  e  sofrida.  Tinha  olheirasDisse  o  homem  de  aparência  frágil  e  sofrida.  Tinha  olheiras   
profundas e os olhos estavam avermelhados como quem tinha acabadoprofundas e os olhos estavam avermelhados como quem tinha acabado  
de chorar, as roupas estavam rasgadas e sujas.de chorar, as roupas estavam rasgadas e sujas.

—Somos nós que fazemos as perguntas por aqui. - esclareceu Zac.—Somos nós que fazemos as perguntas por aqui. - esclareceu Zac.
—Eu não sou como eles, não sou como eles. - disse atemorizado.—Eu não sou como eles, não sou como eles. - disse atemorizado.
—Eles quem? - indaguei.—Eles quem? - indaguei.
—Os monstros! Eles... eles fizeram isso comigo – ele olhou para o—Os monstros! Eles... eles fizeram isso comigo – ele olhou para o   

próprio  corpo – eu tinha uma família,  um emprego,  a minhas filhas...próprio  corpo – eu tinha uma família,  um emprego,  a minhas filhas...   
eles... eles...eles... eles...

O pobre homem era um semi-imortal que não fazia ideia do que lheO pobre homem era um semi-imortal que não fazia ideia do que lhe  
tinha ocorrido.tinha ocorrido.
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—Morderam você? - Zac perguntou abaixando a arma.—Morderam você? - Zac perguntou abaixando a arma.
—Sim, sim... mas ninguém vai acreditar, ninguém!—Sim, sim... mas ninguém vai acreditar, ninguém!
—O que houve contigo? - indaguei.—O que houve contigo? - indaguei.
—Bem, eu... - ele olhava para os lados desconfiado -estava voltando—Bem, eu... - ele olhava para os lados desconfiado -estava voltando  

do trabalho e eles me pegaram, me bateram tanto que desmaiei e quandodo trabalho e eles me pegaram, me bateram tanto que desmaiei e quando  
acordei não podia mais ver a luz do sol... tendo que matar essas pobresacordei não podia mais ver a luz do sol... tendo que matar essas pobres   
criaturas para não ceder ao desejo de matar as pessoas.criaturas para não ceder ao desejo de matar as pessoas.

—Tem mais deles aqui? - perguntei.—Tem mais deles aqui? - perguntei.
—Sim! São sete... sete monstros. Mas afinal quem são  vocês?—Sim! São sete... sete monstros. Mas afinal quem são  vocês?
—Somos quem vai matar esses monstros. - respondeu Lídia.—Somos quem vai matar esses monstros. - respondeu Lídia.
—Oh por favor – ele caiu sobre seus joelhos – me matem! Por favor—Oh por favor – ele caiu sobre seus joelhos – me matem! Por favor   

eu imploro, me livrem desse inferno, eu não sou um monstro, eu não soueu imploro, me livrem desse inferno, eu não sou um monstro, eu não sou   
um  monstro..um  monstro..

Então aquele  pobre ser rompeu em lágrimas ali  na nossa frente.Então aquele  pobre ser rompeu em lágrimas ali  na nossa frente.  
Pela primeira vez eu via um vampiro que agia como uma vítima de seusPela primeira vez eu via um vampiro que agia como uma vítima de seus  
algozes, aquilo só fez aumentar minha raiva contra eles.algozes, aquilo só fez aumentar minha raiva contra eles.

—Não posso ver minha família, tenho que me esconder da luz dia e—Não posso ver minha família, tenho que me esconder da luz dia e  
matar essas criaturas inocentes... por favor me libertem disso.matar essas criaturas inocentes... por favor me libertem disso.

Ele  pediu  mais  uma  vez  e  eu  dei  um  longo  suspiro  antes  deEle  pediu  mais  uma  vez  e  eu  dei  um  longo  suspiro  antes  de   
disparar minha arma contra seu peito. Já que Lid e Zac não esboçavamdisparar minha arma contra seu peito. Já que Lid e Zac não esboçavam  
reação alguma eu tive que fazer. O corpo caiu sendo tomado pelas cinzasreação alguma eu tive que fazer. O corpo caiu sendo tomado pelas cinzas   
e eu endireitei os ombros e travei a arma.e eu endireitei os ombros e travei a arma.

—Descanse em paz. - falei com uma espécie de respeito paradoxal.—Descanse em paz. - falei com uma espécie de respeito paradoxal.
—Nunca passei por isso. - Zac apontou.—Nunca passei por isso. - Zac apontou.
—Foi mais uma vítima salva, mesmo que a morte tenha sido essa—Foi mais uma vítima salva, mesmo que a morte tenha sido essa  

salvação. - concluiu Lid.salvação. - concluiu Lid.
—Vamos sair daqui, temos mais três para pegar.—Vamos sair daqui, temos mais três para pegar.
Sem esperar pela resposta deles eu saí na frente, aquela cena tinhaSem esperar pela resposta deles eu saí na frente, aquela cena tinha  
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me marcado bem fundo. Quanto sofrimento aquele homem passou semme marcado bem fundo. Quanto sofrimento aquele homem passou sem  
entender o que estava acontecendo e lutando contra a maldita sede deentender o que estava acontecendo e lutando contra a maldita sede de   
sangue. De certa forma ele foi o herói daquela noite, lutou por sabe-se lásangue. De certa forma ele foi o herói daquela noite, lutou por sabe-se lá  
quanto  tempo  contra  a  maldição  que  corria  em  suas  veias.  Quequanto  tempo  contra  a  maldição  que  corria  em  suas  veias.  Que  
descansasse  mesmo  em  paz  pois  seus  assassinos  iriam  direto  para  odescansasse  mesmo  em  paz  pois  seus  assassinos  iriam  direto  para  o  
inferno.inferno.

—Se aqui é mesmo esconderijo deles podemos imaginar que os que—Se aqui é mesmo esconderijo deles podemos imaginar que os que  
faltam sejam os que o resto da equipe está atrás. - conjecturou Lid muitofaltam sejam os que o resto da equipe está atrás. - conjecturou Lid muito   
bem.bem.

—É a possibilidade mais provável. - ele concordou.—É a possibilidade mais provável. - ele concordou.
—Não podemos deixar nenhum escapar. - falei convicta e decidida—Não podemos deixar nenhum escapar. - falei convicta e decidida  

– vou ficar aqui até amanhecer. – vou ficar aqui até amanhecer. 
—Acho uma ótima ideia, vamos patrulhar as ruas aqui por perto—Acho uma ótima ideia, vamos patrulhar as ruas aqui por perto   

então. - Zac propôs e eu assenti.então. - Zac propôs e eu assenti.
Caminhamos  por  várias  ruas  até  por  volta  das  duas  e  meia  daCaminhamos  por  várias  ruas  até  por  volta  das  duas  e  meia  da  

manhã, então meu celular vibrou. Peguei-o e vi  a mensagem no nossomanhã, então meu celular vibrou. Peguei-o e vi  a mensagem no nosso  
grupo no Whatsapp:grupo no Whatsapp:
- Neit: pegamos um homem e uma mulher.- Neit: pegamos um homem e uma mulher.
- Mari: matamos uma, mas antes fizemos ela falar, eram sete ao todo e se- Mari: matamos uma, mas antes fizemos ela falar, eram sete ao todo e se   
escondiam na antiga estação de trem.escondiam na antiga estação de trem.

Dei um suspiro de satisfação afinal não teria que amanhecer emDei um suspiro de satisfação afinal não teria que amanhecer em  
cima de um  telhado esperando os nojentos voltarem.cima de um  telhado esperando os nojentos voltarem.
 - Eu: pegamos quatro, é pra fechar a conta, missão cumprida. - Eu: pegamos quatro, é pra fechar a conta, missão cumprida.
 - Zac: vamos nos encontrar na entrada da cidade. - Zac: vamos nos encontrar na entrada da cidade.

Alguns minutos depois Zac, Lid e eu nos encontramos onde haviaAlguns minutos depois Zac, Lid e eu nos encontramos onde havia  
ficado meu carro e entramos nele.ficado meu carro e entramos nele.

—Foi fácil demais. - observou Zac ao volante.—Foi fácil demais. - observou Zac ao volante.
—Eram amadores. - apontei.—Eram amadores. - apontei.
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—Temos é que pegar o imortal por trás disso. - observou Lídia.—Temos é que pegar o imortal por trás disso. - observou Lídia.
—Tenho certeza de que é o clã Moreton Cavagnaro, oficialmente—Tenho certeza de que é o clã Moreton Cavagnaro, oficialmente  

são os únicos imortais por aqui. - acusei.são os únicos imortais por aqui. - acusei.
—Não sei Lavígnia, eles não são tão bobos, sabem que se chamarem—Não sei Lavígnia, eles não são tão bobos, sabem que se chamarem  

muita atenção o Conselho quebra o tal pacto. -  Zac.muita atenção o Conselho quebra o tal pacto. -  Zac.
—Acho improvável que em 180 anos eles não tenham acabado com—Acho improvável que em 180 anos eles não tenham acabado com  

todos  os  semi-imortais  que  criaram  ao  chegar  aqui.  Para  mim  elestodos  os  semi-imortais  que  criaram  ao  chegar  aqui.  Para  mim  eles   
escondem muita coisa dos bobocas da minha família. - falei azeda.escondem muita coisa dos bobocas da minha família. - falei azeda.

—Você foi a única de nós que teve bastante contato com eles, acho—Você foi a única de nós que teve bastante contato com eles, acho  
que sabe do que está falando. - Zac alfinetou.que sabe do que está falando. - Zac alfinetou.

—Contato até demais para o meu gosto. —Contato até demais para o meu gosto. 
—Você sabe onde eles se escondem né? - Lid indagou.—Você sabe onde eles se escondem né? - Lid indagou.
—Sei. Numa mansão com cara de mal-assombrada no lado leste do—Sei. Numa mansão com cara de mal-assombrada no lado leste do   

rio das Antas.rio das Antas.
—O grande xis da questão é convencer a sua família de que eles—O grande xis da questão é convencer a sua família de que eles  

não são tão bonzinhos como se fazem parecer. - disse Zac.não são tão bonzinhos como se fazem parecer. - disse Zac.
—Por  mim que dane o que minha família pensar, vou destruir esse—Por  mim que dane o que minha família pensar, vou destruir esse  

clã maldito sem dar explicações. - minha voz saiu cortante.clã maldito sem dar explicações. - minha voz saiu cortante.
—Você é uma rebelde. - Zac riu.—Você é uma rebelde. - Zac riu.
—Ali estão os outros.—Ali estão os outros.
Lid apontou para o jipe amarelo e a moto parados no acostamento.Lid apontou para o jipe amarelo e a moto parados no acostamento.   

Zac saiu do carro junto com Lid antes de mim, nos reunimos todos pertoZac saiu do carro junto com Lid antes de mim, nos reunimos todos perto   
do jipe. do jipe. 

—Vocês  foram  muito  bem,  conseguiram  pegar  quatro  vampiros—Vocês  foram  muito  bem,  conseguiram  pegar  quatro  vampiros  
numa noite. - elogiou Neit, gatíssimo em sua jaqueta de couro preta.numa noite. - elogiou Neit, gatíssimo em sua jaqueta de couro preta.

—Temos uma predadora fatal na equipe, a Nia pegou três. - contou—Temos uma predadora fatal na equipe, a Nia pegou três. - contou  
Zac usando aquele apelido idiota que eu tanto detestava.Zac usando aquele apelido idiota que eu tanto detestava.

—Ullll olha só, a poderosa. - brincou Léo.—Ullll olha só, a poderosa. - brincou Léo.
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—Foi fácil. - desdenhei.—Foi fácil. - desdenhei.
—Seja como for, parabéns. A missão foi um sucesso. Os moradores—Seja como for, parabéns. A missão foi um sucesso. Os moradores  

de São José dos Ausentes vão poder dormir em paz novamente. - Neitde São José dos Ausentes vão poder dormir em paz novamente. - Neit   
disse tão frio que me deixou perplexa, o que estava havendo com ele?disse tão frio que me deixou perplexa, o que estava havendo com ele?

—Bem, já que tudo está certo é melhor irmos para casa, são quase—Bem, já que tudo está certo é melhor irmos para casa, são quase   
três da manhã e esse fuso horário está me quebrando. - disse minha irmã.três da manhã e esse fuso horário está me quebrando. - disse minha irmã.

—É, foi uma noite proveitosa. Valeu galera, até a próxima.—É, foi uma noite proveitosa. Valeu galera, até a próxima.
Disse Mari e os outros se despediram, Zac e Lid foram para o jipeDisse Mari e os outros se despediram, Zac e Lid foram para o jipe  

do Léo, quis falar com o Neit mas com tantos espectadores não era umado Léo, quis falar com o Neit mas com tantos espectadores não era uma  
boa ideia. Eu odiava ter que colocar em risco minha amizade com aqueleboa ideia. Eu odiava ter que colocar em risco minha amizade com aquele   
cara de novo, durante os últimos quatro anos ele agiu como o melhor doscara de novo, durante os últimos quatro anos ele agiu como o melhor dos   
amigos  comigo...  e  eu teria  que partir  o  coração dele!  Droga!  Malditoamigos  comigo...  e  eu teria  que partir  o  coração dele!  Droga!  Maldito   
amor idiota. Assumi o volante e fomos para casa.amor idiota. Assumi o volante e fomos para casa.

—Onde vocês pegaram os vampiros. - minha irmã perguntou.—Onde vocês pegaram os vampiros. - minha irmã perguntou.
—Na casa de show. Um saiu atrás de uma garota e eu dei um fim—Na casa de show. Um saiu atrás de uma garota e eu dei um fim  

nele, depois a Lid saiu com um e os que restaram nos levaram até ondenele, depois a Lid saiu com um e os que restaram nos levaram até onde   
acabamos com eles.acabamos com eles.

—E as vítimas? - Mari quis saber.—E as vítimas? - Mari quis saber.
—Chegamos  bem  na  hora,  um  pouco  mais  e  teríamos  dois—Chegamos  bem  na  hora,  um  pouco  mais  e  teríamos  dois  

vampiros a mais para correr atrás. E vocês? vampiros a mais para correr atrás. E vocês? 
—Tive  minha  noite  de  atriz  –  riu  Mariana  –  me  fiz  passar  por—Tive  minha  noite  de  atriz  –  riu  Mariana  –  me  fiz  passar  por  

prostituta – dizia ela entre risos – só que quem escolheu o cliente fui eu,prostituta – dizia ela entre risos – só que quem escolheu o cliente fui eu,   
estava muito  na cara  que era  um vampiro ou nosso faro caçador estáestava muito  na cara  que era  um vampiro ou nosso faro caçador está  
mesmo muito aguçado.mesmo muito aguçado.
  Sabe que nem prestei mais atenção à conversa delas? A adrenalinaSabe que nem prestei mais atenção à conversa delas? A adrenalina  
da noite ainda bombava no meu sangue, eu esperava realmente manterda noite ainda bombava no meu sangue, eu esperava realmente manter   
aquele nível de atividade na América do Sul, estava muito acostumadaaquele nível de atividade na América do Sul, estava muito acostumada  
em caçar e matar. Por outro lado já estava cansando da rotina, na próximaem caçar e matar. Por outro lado já estava cansando da rotina, na próxima  
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noite eu iria sair para curtir. Entramos em casa sem fazer barulho e cadanoite eu iria sair para curtir. Entramos em casa sem fazer barulho e cada   
uma escapuliu para seu quarto. Dormi até bem tarde e depois de comeruma escapuliu para seu quarto. Dormi até bem tarde e depois de comer   
alguma coisa, tomei um banho e vesti um macaquinho vermelho com umalguma coisa, tomei um banho e vesti um macaquinho vermelho com um  
decote mas costas. Tinha assunto bem bonitão para resolver: Neitan.decote mas costas. Tinha assunto bem bonitão para resolver: Neitan.

Rumei para a propriedade Otman, quando cheguei o portão estavaRumei para a propriedade Otman, quando cheguei o portão estava  
aberto mas não tinha muito movimento. Parei o carro em frente à casa doaberto mas não tinha muito movimento. Parei o carro em frente à casa do   
Neit e desci, como ouvia um som de pancadas vindas dos fundos da casaNeit e desci, como ouvia um som de pancadas vindas dos fundos da casa   
fui  até lá.  Só para ter uma visão do paraíso,  né? Neit  estava cortandofui  até lá.  Só para ter uma visão do paraíso,  né? Neit  estava cortando   
lenha com um machado e  só  usava  bermuda e  chinelos.  Garanto  quelenha com um machado e  só  usava  bermuda e  chinelos.  Garanto  que  
vocês queriam ver também, né meninas? Bem, como eu dizia, ele estava lávocês queriam ver também, né meninas? Bem, como eu dizia, ele estava lá  
todo gato com aqueles músculos grandes e definidos à disposição do meutodo gato com aqueles músculos grandes e definidos à disposição do meu  
olhar. Estava suado e o suor escorria por seu peito e por aquele abdômenolhar. Estava suado e o suor escorria por seu peito e por aquele abdômen  
de  tanquinho.  Cruzei  os  braços,  encostei  na  lateral  da  casa  e  fiqueide  tanquinho.  Cruzei  os  braços,  encostei  na  lateral  da  casa  e  fiquei   
olhando, claro.olhando, claro.

—Lavígnia? - ele me viu depois de uns dois minutos – o que está—Lavígnia? - ele me viu depois de uns dois minutos – o que está  
fazendo aí? - perguntou desconfiado.fazendo aí? - perguntou desconfiado.

—Admirando  a  paisagem.  -  respondi  com  um  sorriso  mal-—Admirando  a  paisagem.  -  respondi  com  um  sorriso  mal-
intencionado enquanto mordia a haste do meu óculos de sol. intencionado enquanto mordia a haste do meu óculos de sol. 

—Você  sempre  consegue  me  deixar  em  conflito,  sabia?  -  disse—Você  sempre  consegue  me  deixar  em  conflito,  sabia?  -  disse   
apoiando o cabo do machado no chão e eu me aproximei.apoiando o cabo do machado no chão e eu me aproximei.

—A recíproca é verdadeira bonitão, desde que chegamos você está—A recíproca é verdadeira bonitão, desde que chegamos você está  
evitando-me,  não que isso me importe  muito  mas gostaria  de saber  oevitando-me,  não que isso me importe  muito  mas gostaria  de saber  o   
motivo. - destilei cínica e ele riu.motivo. - destilei cínica e ele riu.

—Então se eu não importo muito para ti não importa também o que—Então se eu não importo muito para ti não importa também o que  
eu sinta não é mesmo? - devolveu.eu sinta não é mesmo? - devolveu.

—Talvez...  mas sou bastante curiosa.  Anda vai,  qual  o problema—Talvez...  mas sou bastante curiosa.  Anda vai,  qual  o problema  
desta vez?desta vez?

—Para quem não se importa comigo você está bastante curiosa.—Para quem não se importa comigo você está bastante curiosa.
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—Ai que dramático, tá legal eu admito, me importo com você... um—Ai que dramático, tá legal eu admito, me importo com você... um  
pouco. - confessei e ele riu vitorioso.pouco. - confessei e ele riu vitorioso.

—Olha, já é alguma coisa – falou batendo de leve o dedo na ponta—Olha, já é alguma coisa – falou batendo de leve o dedo na ponta   
do meu nariz – só estou preocupado contigo minha linda.do meu nariz – só estou preocupado contigo minha linda.

—Por quê? - perguntei e ele suspirou.—Por quê? - perguntei e ele suspirou.
—Por causa do seu —Por causa do seu assuntoassunto inacabado por aqui. inacabado por aqui.
—Ah – revirei os olhos – não esquenta com isso, o que acha que—Ah – revirei os olhos – não esquenta com isso, o que acha que   

vou fazer? Cair de amores aos pés daquele cretino?vou fazer? Cair de amores aos pés daquele cretino?
—Não sei...  -  ele  suspirou parecendo mesmo muito  aflito  com a—Não sei...  -  ele  suspirou parecendo mesmo muito  aflito  com a  

possibilidade.possibilidade.
—Fala sério! Você não me conhece? - atirei meio ofendida.—Fala sério! Você não me conhece? - atirei meio ofendida.
—Eu não tenho certeza de nada quanto a ti,  você está toda hora—Eu não tenho certeza de nada quanto a ti,  você está toda hora  

mudando de atitude, me deixa sempre confuso, nunca sei o que esperarmudando de atitude, me deixa sempre confuso, nunca sei o que esperar  
de você.de você.

—Com certeza papel de idiota que não! Olha só – apontei o dedo –—Com certeza papel de idiota que não! Olha só – apontei o dedo –  
além do mais esse assunto é meu, viu? - empurrei o peito dele com oalém do mais esse assunto é meu, viu? - empurrei o peito dele com o  
indicador  –  não tem porque perder o  sono ou ficar  preocupado e  emindicador  –  não tem porque perder o  sono ou ficar  preocupado e  em  
último caso, irritado comigo.último caso, irritado comigo.

—Não estou irritado contigo, linda.—Não estou irritado contigo, linda.
—Pareceu o contrário.—Pareceu o contrário.
—Só  tenho  medo...  muito  medo  do  poder  que  ele  ainda  possa—Só  tenho  medo...  muito  medo  do  poder  que  ele  ainda  possa  

exercer  sobre  ti.  Da  outra  vez  você  quase  me  bateu  por  causa  dele,exercer  sobre  ti.  Da  outra  vez  você  quase  me  bateu  por  causa  dele,   
lembra? lembra? 

—Na última vez eu não sabia quem ele era de verdade, fica frio que—Na última vez eu não sabia quem ele era de verdade, fica frio que  
não vou desonrar mais uma vez a “grande família” tá? Fala sério.não vou desonrar mais uma vez a “grande família” tá? Fala sério.

—Desculpe.  -  ele  estava  devidamente  embaraçado  e  eu  cheguei—Desculpe.  -  ele  estava  devidamente  embaraçado  e  eu  cheguei  
bem mas bem pertinho dele.bem mas bem pertinho dele.

—E vou avisar mais uma vez que não gosto de ninguém cuidando—E vou avisar mais uma vez que não gosto de ninguém cuidando  
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da minha vida, certo. Eu gosto de você bonitão mas não abusa.da minha vida, certo. Eu gosto de você bonitão mas não abusa.
Avisei batendo duas vezes de leve no rosto dele e me afastei, masAvisei batendo duas vezes de leve no rosto dele e me afastei, mas  

ele segurou minha mão e me puxou enlaçando minha cintura e colandoele segurou minha mão e me puxou enlaçando minha cintura e colando   
meu corpo no dele.meu corpo no dele.

—Por que você me provoca desse jeito,  hein? - perguntou quase—Por que você me provoca desse jeito,  hein? - perguntou quase  
num sussurro.num sussurro.

—Hã?  Como  assim  te  provoquei?  -  sério,  eu  nem  tinha  sido—Hã?  Como  assim  te  provoquei?  -  sério,  eu  nem  tinha  sido   
sedutora com ele, pois se quisesse ser, hum...sedutora com ele, pois se quisesse ser, hum...

—Eu perco o ar quando você me toca, será que você não consegue—Eu perco o ar quando você me toca, será que você não consegue  
ver isso?ver isso?

—Que dó – fiz cara de falsa piedade – eu prometo que não te toco—Que dó – fiz cara de falsa piedade – eu prometo que não te toco   
mais, satisfeito? - propus mas ele riu.mais, satisfeito? - propus mas ele riu.

—Como você é má.—Como você é má.
—Só um pouquinho. - falei bem pertinho da boca dele e me afastei—Só um pouquinho. - falei bem pertinho da boca dele e me afastei   

– cadê os outros? - mudei de assunto olhando ao redor, ele deu um longo– cadê os outros? - mudei de assunto olhando ao redor, ele deu um longo  
suspiro e voltou a cortar lenha.suspiro e voltou a cortar lenha.

—Não sei, foi cada um para um canto.—Não sei, foi cada um para um canto.
—Hã... tá legal, a gente se vê por aí. - dei as costas.—Hã... tá legal, a gente se vê por aí. - dei as costas.
—O que vai fazer hoje à noite?—O que vai fazer hoje à noite?
—Vou à um bar ver uma velha amiga que trabalha lá,  quer me—Vou à um bar ver uma velha amiga que trabalha lá,  quer me  

levar até lá? - perguntei dando uma piscadinha.levar até lá? - perguntei dando uma piscadinha.
—Vou adorar. - ele deu aquele sorriso lindo.—Vou adorar. - ele deu aquele sorriso lindo.
—Passa lá em casa às oito.—Passa lá em casa às oito.
—Com certeza.—Com certeza.
Dei  um  sorriso  de  canto  e  voltei  para  meu  carro.  Queria  ir  aoDei  um  sorriso  de  canto  e  voltei  para  meu  carro.  Queria  ir  ao  

Corujão para ver se a Joice ainda trabalhava lá e ver se o local era umaCorujão para ver se a Joice ainda trabalhava lá e ver se o local era uma   
boa opção para divertir-se... e no fundo, eu queria que Damian estivesseboa opção para divertir-se... e no fundo, eu queria que Damian estivesse   
lá. Já estava na hora de colocar os pingos nos is.lá. Já estava na hora de colocar os pingos nos is.
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—Nossa, onde você vai assim tão bonita? —Nossa, onde você vai assim tão bonita? 
Perguntou minha avó enquanto eu passava meu inseparável batomPerguntou minha avó enquanto eu passava meu inseparável batom  

vermelho vendo-me no espelho na porta do guarda-roupas.vermelho vendo-me no espelho na porta do guarda-roupas.
—Vou sair com o Neitan.—Vou sair com o Neitan.
—Ah, aquele rapaz bonito... ele é seu namorado?—Ah, aquele rapaz bonito... ele é seu namorado?
—Capaz vó! É meu amigo e um grande amigo... na maior parte do—Capaz vó! É meu amigo e um grande amigo... na maior parte do   

tempo quero torcer o pescoço dele mas mesmo assim é meu amigo.tempo quero torcer o pescoço dele mas mesmo assim é meu amigo.
—Hum... isso se chama amor, vivo assim com seu avô há cinquenta—Hum... isso se chama amor, vivo assim com seu avô há cinquenta  

e três anos.e três anos.
—Ah fala sério vó! Esse negócio de amor é a maior furada, eu não—Ah fala sério vó! Esse negócio de amor é a maior furada, eu não  

acredito nisso. - falei prendendo os cabelos num coque propositalmenteacredito nisso. - falei prendendo os cabelos num coque propositalmente   
desajeitado, ficou lindo com minha franja sobre a testa e meus brincos dedesajeitado, ficou lindo com minha franja sobre a testa e meus brincos de   
argola dourada.argola dourada.

—Ai  filha,  é  uma  pena  que  você  assim  tão  jovem  seja  tão—Ai  filha,  é  uma  pena  que  você  assim  tão  jovem  seja  tão   
amargurada, quem foi que esfriou seu coração desse jeito?amargurada, quem foi que esfriou seu coração desse jeito?

—Não é amargura é a realidade para algumas pessoas, no meu caso—Não é amargura é a realidade para algumas pessoas, no meu caso  
esse negócio não funciona mas fico feliz que para você e o vô dê certo.esse negócio não funciona mas fico feliz que para você e o vô dê certo.

Vi  que  ela  ia  falar  mais  alguma  coisa  mas  uma  buzina  tocouVi  que  ela  ia  falar  mais  alguma  coisa  mas  uma  buzina  tocou  
indicando que meu AMIGO tinha chegado e me esperava, peguei minhaindicando que meu AMIGO tinha chegado e me esperava, peguei minha  
bolsa pequena e saí. bolsa pequena e saí. 

—Tchau vó, não me esperem.—Tchau vó, não me esperem.
Desci calmamente as escadas com meu sapato de salto alto e grossoDesci calmamente as escadas com meu sapato de salto alto e grosso  

que deixava dois dedos do pé aparecendo, que combinava perfeitamenteque deixava dois dedos do pé aparecendo, que combinava perfeitamente  
com minha calça com minha calça legginglegging de couro preta e minha camiseta também preta de couro preta e minha camiseta também preta  
com o símbolo do Rolling Stones todo feito de paetês vermelhos e que,com o símbolo do Rolling Stones todo feito de paetês vermelhos e que,   
claro, tinha um claro, tinha um decotãodecotão. Quando saí pela porta da cozinha, Neit me olhou. Quando saí pela porta da cozinha, Neit me olhou  
dos pés à cabeça com cara de bobo.dos pés à cabeça com cara de bobo.

—Bem pontual. - elogiei pois eram exatamente oito horas.—Bem pontual. - elogiei pois eram exatamente oito horas.
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—Você está maravilhosa. - ele disse baixinho.—Você está maravilhosa. - ele disse baixinho.
—Valeu – falei antes de subir na moto – sabe a promessa que te fiz—Valeu – falei antes de subir na moto – sabe a promessa que te fiz   

de nunca mais te tocar?de nunca mais te tocar?
—Hum?—Hum?
—Pensei bem... não vou cumprir. - falei no ouvido dele enquanto o—Pensei bem... não vou cumprir. - falei no ouvido dele enquanto o  

agarrava, só para não cair da moto, tá?agarrava, só para não cair da moto, tá?
—Você ainda vai deixar-me louco.—Você ainda vai deixar-me louco.
—Relaxa, não pretendo seduzi-lo. —Relaxa, não pretendo seduzi-lo. 
—Você já faz isso o tempo todo.—Você já faz isso o tempo todo.
—Vamos de uma vez. - apertei ele.—Vamos de uma vez. - apertei ele.
—Onde é?—Onde é?
—Corujão, conhece?—Corujão, conhece?
—Claro, vamos lá—Claro, vamos lá
Eu adoro andar de moto com ele. Neit é um ótimo motoqueiro, semEu adoro andar de moto com ele. Neit é um ótimo motoqueiro, sem  

falar que adoro  companhia dele,  o único problema agora era  que elefalar que adoro  companhia dele,  o único problema agora era  que ele  
insistia em conquistar-me. Mas eu ia dar um  jeito. Quando chegamos aoinsistia em conquistar-me. Mas eu ia dar um  jeito. Quando chegamos ao  
bar, que eu já conhecia, me surpreendi com as máquinas estacionadas lá.bar, que eu já conhecia, me surpreendi com as máquinas estacionadas lá.  
Três  carrões  esportivos  todos  estilizados  ao  maior  estilo  Velozes  eTrês  carrões  esportivos  todos  estilizados  ao  maior  estilo  Velozes  e   
Furiosos. Apaixonei. Furiosos. Apaixonei. 

F                             F                             
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  11  11
  Garotas más  Garotas más
   vivem rápido   vivem rápido
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eu  coração  estava  apunhalando  no  peito.  Minhas  mãoseu  coração  estava  apunhalando  no  peito.  Minhas  mãos  
tremiam levemente, aquela expectativa era de matar. Dentrotremiam levemente, aquela expectativa era de matar. Dentro  
de  mim  tinha  uma  fera  selvagem  chamada  vingançade  mim  tinha  uma  fera  selvagem  chamada  vingança  

estraçalhando  minhas  entranhas  na  ânsia  de  sair  e  satisfazer-se.  Euestraçalhando  minhas  entranhas  na  ânsia  de  sair  e  satisfazer-se.  Eu  
também estava louca para satisfazer  seu desejo,  esperei  anos por isso.também estava louca para satisfazer  seu desejo,  esperei  anos por isso.   
Assim que chegamos não fiz menção de descer  da moto, foi automáticoAssim que chegamos não fiz menção de descer  da moto, foi automático  
que minha mente recuperasse a última cena que eu tinha daquele lugar:que minha mente recuperasse a última cena que eu tinha daquele lugar:   
Damian  e  Marianjel  felizes,  rindo,  se  beijando.  Eu  estava  destruídaDamian  e  Marianjel  felizes,  rindo,  se  beijando.  Eu  estava  destruída   
naquela noite, meu coração estava em pedaços.naquela noite, meu coração estava em pedaços.

M

—Tudo bem? - ele perguntou arrancando-me do transe.—Tudo bem? - ele perguntou arrancando-me do transe.
—Tudo ótimo.—Tudo ótimo.
Respondi saindo da moto e entramos no bar que era bem grandeRespondi saindo da moto e entramos no bar que era bem grande  

mesmo, cheio de mesas e cadeiras de madeira, o lugar era bem rock'n roll,mesmo, cheio de mesas e cadeiras de madeira, o lugar era bem rock'n roll,   
com  discos  de  vinil  decorando  as  paredes,  quadros  com  fotos  decom  discos  de  vinil  decorando  as  paredes,  quadros  com  fotos  de  
motocicletas  mas  destoando  do  resto  do  ambiente  um palco  de  meiomotocicletas  mas  destoando  do  resto  do  ambiente  um palco  de  meio   
metro de altura com um mastro onde duas clientes, claramente bêbadas –metro de altura com um mastro onde duas clientes, claramente bêbadas –  
tentavam fazer alguns movimentos. O palco estava no canto esquerdo dotentavam fazer alguns movimentos. O palco estava no canto esquerdo do  
local,  um pouco atrás ocupando quase toda a parede, um balcão ondelocal,  um pouco atrás ocupando quase toda a parede, um balcão onde  
eram servidas as bebidas que ficavam em prateleiras na parede. Dei umaeram servidas as bebidas que ficavam em prateleiras na parede. Dei uma  
varrida no local mas não encontrei quem procurava, mais de uma semanavarrida no local mas não encontrei quem procurava, mais de uma semana  
no Brasil e minha detestável vítima não tinha dado as caras.no Brasil e minha detestável vítima não tinha dado as caras.

—Quer sentar aqui? - Neit indicou uma mesa à direita, encostada à—Quer sentar aqui? - Neit indicou uma mesa à direita, encostada à  
uma das janelas laterais.uma das janelas laterais.

—Tanto faz. - dei de ombros e sentei.—Tanto faz. - dei de ombros e sentei.
—O que houve? Ficou de mau humor de uma hora para outra. -—O que houve? Ficou de mau humor de uma hora para outra. -   

acusou ele ao sentar-se.acusou ele ao sentar-se.
—Nada a ver, eu tô legal. - garanti.—Nada a ver, eu tô legal. - garanti.
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—O que vão querer? - perguntou o garçom bonitinho.—O que vão querer? - perguntou o garçom bonitinho.
—Keep cooler black morango. - respondi.—Keep cooler black morango. - respondi.
—Uma cerveja. - pediu Neit e o garçom se afastou – agora quer me—Uma cerveja. - pediu Neit e o garçom se afastou – agora quer me  

contar o motivo de ter escolhido vir aqui?contar o motivo de ter escolhido vir aqui?
—Beber e ver gente para variar, ué – o olhei meio sem entender – a—Beber e ver gente para variar, ué – o olhei meio sem entender – a   

vida por aqui não é tão empolgante quanto na maior parte da Europa.vida por aqui não é tão empolgante quanto na maior parte da Europa.
—Já está com saudades de lá?—Já está com saudades de lá?
—Sei  lá...  acho que qualquer lugar tem seus encantos.  Aqui  por—Sei  lá...  acho que qualquer lugar tem seus encantos.  Aqui  por  

exemplo, é um lugar bem legalzinho.exemplo, é um lugar bem legalzinho.
—Nunca tinha vindo?—Nunca tinha vindo?
—Não tinha entrando, mas já vim. Uma amiga de infância trabalha—Não tinha entrando, mas já vim. Uma amiga de infância trabalha  

aqui... ou pelo menos trabalhava. aqui... ou pelo menos trabalhava. 
Falei vasculhando o lugar quando de repente chegou uma piranhaFalei vasculhando o lugar quando de repente chegou uma piranha  

mais  vulgar  que a  Marianjel,  usava  um short  curtíssimo e  um top demais  vulgar  que a  Marianjel,  usava  um short  curtíssimo e  um top de  
crochê rosa,  usando  crochê rosa,  usando  piercingpiercing no umbigo e tinha uma tatuagem de laço no umbigo e tinha uma tatuagem de laço  
vermelho na coxa.vermelho na coxa.

—Não a-cre-di-to! - disse a espalhafatosa – Neit meu  —Não a-cre-di-to! - disse a espalhafatosa – Neit meu  mozinhomozinho,  há, há  
quanto tempo não te via. - e aí ela tascou um beijão no canto da boca dele!quanto tempo não te via. - e aí ela tascou um beijão no canto da boca dele!

—O que que é isso? - indaguei espantada e ele deu um risinho sem—O que que é isso? - indaguei espantada e ele deu um risinho sem   
graça.graça.

—Oi Larissa. - Neit a cumprimentou bem a contra gosto.—Oi Larissa. - Neit a cumprimentou bem a contra gosto.
—Ai bebê, por onde onde você andava? Nunca mais te vi, te liguei—Ai bebê, por onde onde você andava? Nunca mais te vi, te liguei   

várias vezes mas parece que você tinha sido tragado pela terra.várias vezes mas parece que você tinha sido tragado pela terra.
—Eu estava no exterior, voltei semana passada.—Eu estava no exterior, voltei semana passada.
—Exterior é? Que chique! E como você está lindo, viu?—Exterior é? Que chique! E como você está lindo, viu?
Eu pigarreei alto e depois os olhei com um sorriso falso igual umaEu pigarreei alto e depois os olhei com um sorriso falso igual uma  

nota de sete reais.nota de sete reais.
—Ah por favor não me diga que é sua namorada. - pediu ela com—Ah por favor não me diga que é sua namorada. - pediu ela com  
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desdém e eu juntei as sobrancelhas, que abusada!desdém e eu juntei as sobrancelhas, que abusada!
—Sou não, sou apenas uma coleguinha.—Sou não, sou apenas uma coleguinha.
—Ah... - ela me olhou sacudindo a cabeça com um risinho.—Ah... - ela me olhou sacudindo a cabeça com um risinho.
—Senta aí. - ofereci e vi que Neit quis me matar.—Senta aí. - ofereci e vi que Neit quis me matar.
—Vou aceitar – ela disse quando o garçom trouxe nossas bebidas –—Vou aceitar – ela disse quando o garçom trouxe nossas bebidas –   

fofo me traz um fofo me traz um camparicampari com gelo, obrigada. com gelo, obrigada.
O rapaz me olhou de um jeito engraçado, fez que sim com  a cabeçaO rapaz me olhou de um jeito engraçado, fez que sim com  a cabeça  

e sumiu para o bar. Tomei um gole da minha bebida e olhei para aquelae sumiu para o bar. Tomei um gole da minha bebida e olhei para aquela   
criatura loira platinada e sorridente.criatura loira platinada e sorridente.

—Então... você e o Neitan se conhecem de onde? - eu quis saber.—Então... você e o Neitan se conhecem de onde? - eu quis saber.
—Nós namoramos por um tempo, né gatinho?—Nós namoramos por um tempo, né gatinho?
—É, há muito, muito tempo. - respondeu sem conseguir disfarçar o—É, há muito, muito tempo. - respondeu sem conseguir disfarçar o   

quanto estava contrariado e eu ri, estava ali a diversão da noite.quanto estava contrariado e eu ri, estava ali a diversão da noite.
—É mesmo? - oh cínica que eu sou – então você é daqui de Bom—É mesmo? - oh cínica que eu sou – então você é daqui de Bom  

Jesus.Jesus.
—Sim, nós estudamos juntos, né amor? Ah que bons tempos, eu—Sim, nós estudamos juntos, né amor? Ah que bons tempos, eu   

vivia indo lá no haras, sabe eu adoro cavalos e o Neizinho me ensinou avivia indo lá no haras, sabe eu adoro cavalos e o Neizinho me ensinou a   
cavalgar.cavalgar.

Neizinho?! Ai por favor eu não aguentei e ri mas infelizmente nãoNeizinho?! Ai por favor eu não aguentei e ri mas infelizmente não   
tanto quanto eu queria. Então aquela era a tal ex apaixonada que Lid metanto quanto eu queria. Então aquela era a tal ex apaixonada que Lid me  
falou.  Eu tenho que admitir,  a  guria  era  uma figura.  O Neitan estavafalou.  Eu tenho que admitir,  a  guria  era  uma figura.  O Neitan estava  
mega sem graça e eu me divertindo às suas custas.mega sem graça e eu me divertindo às suas custas.

—Larissa, o que você está fazendo por aqui? - ele perguntou.—Larissa, o que você está fazendo por aqui? - ele perguntou.
—Aqui é tipo o super —Aqui é tipo o super pointpoint do momento, não é uma balada e tals do momento, não é uma balada e tals  

mas o lugar é bem estiloso, venho aqui de vez em quando com as minhasmas o lugar é bem estiloso, venho aqui de vez em quando com as minhas  
amigas.amigas.

—Então você está com suas amigas aqui?—Então você está com suas amigas aqui?
—Arrã. - ela confirmou.—Arrã. - ela confirmou.
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—E vai deixá-las sozinhas? - Neit queria se livrar dela e eu rindo.—E vai deixá-las sozinhas? - Neit queria se livrar dela e eu rindo.
—Pois é né... mas elas podem ficar um pouco sem mim afinal você—Pois é né... mas elas podem ficar um pouco sem mim afinal você  

é o mais importante. - ela disse num tom mais sóbrio e eu vi que a coisaé o mais importante. - ela disse num tom mais sóbrio e eu vi que a coisa   
era séria.era séria.

—Eu estou atrapalhando? Sério se eu estiver atrapalhando esse belo—Eu estou atrapalhando? Sério se eu estiver atrapalhando esse belo  
reencontro eu deixo vocês sozinhos numa boa. - garanti e ele me fuzilou.reencontro eu deixo vocês sozinhos numa boa. - garanti e ele me fuzilou.

—Não se atreva! - Neit caiu da compostura.—Não se atreva! - Neit caiu da compostura.
—Han? - ela estranhou, eu ri mais, ele se irritou.—Han? - ela estranhou, eu ri mais, ele se irritou.
—É que ela veio comigo, não posso deixá-la ir embora sozinha, né?—É que ela veio comigo, não posso deixá-la ir embora sozinha, né?  

- ele emendou.- ele emendou.
—Sim, claro. Sempre tão cavalheiro – ela o olhou com ternura -  é—Sim, claro. Sempre tão cavalheiro – ela o olhou com ternura -  é   

por isso que eu jamais te esqueci.por isso que eu jamais te esqueci.
Neit não respondeu e tomou um longo gole da cerveja, o garçomNeit não respondeu e tomou um longo gole da cerveja, o garçom  

veio e deixou a bebida dela na mesa. Enquanto eles continuavam naqueleveio e deixou a bebida dela na mesa. Enquanto eles continuavam naquele   
flashbackflashback eu prestei atenção numa galera que estava do outro lado do bar. eu prestei atenção numa galera que estava do outro lado do bar.   
Três  caras  e  uma guria  loira.  Eles  eram estilosos,  vestidos de maneiraTrês  caras  e  uma guria  loira.  Eles  eram estilosos,  vestidos de maneira   
moderna mas glamorosa, eram bem entrosados.  Os quatro levantaram,moderna mas glamorosa, eram bem entrosados.  Os quatro levantaram,  
saíram  e  entraram  nas  supermáquinas  estacionadas  lá  fora.  Fiquei  desaíram  e  entraram  nas  supermáquinas  estacionadas  lá  fora.  Fiquei  de  
olho! Os carros voaram num borrão na direção de São José dos Ausentes.olho! Os carros voaram num borrão na direção de São José dos Ausentes.   
Ah,  se  tinham corridas  de  velocidade com carrões  ali  por  perto  eu iaAh,  se  tinham corridas  de  velocidade com carrões  ali  por  perto  eu ia  
mesmo descobrir.mesmo descobrir.

—Verdade, tenho que ir para não perder minha carona – disse a ex—Verdade, tenho que ir para não perder minha carona – disse a ex   
doidinha levantando-se depois de uns vinte minutos – Foi muito bom tedoidinha levantando-se depois de uns vinte minutos – Foi muito bom te   
ver outra vez – ela passou a mão pelo rosto dele – a gente se vê.ver outra vez – ela passou a mão pelo rosto dele – a gente se vê.

Despediu-se  ela  e  eu  assenti  com  um  sorrisinho  cordial  e  elaDespediu-se  ela  e  eu  assenti  com  um  sorrisinho  cordial  e  ela   
afastou-se  com  umas  três  amigas  espalhafatosas  e  bêbadas.  Neit  meafastou-se  com  umas  três  amigas  espalhafatosas  e  bêbadas.  Neit  me  
atravessou com os olhos.atravessou com os olhos.

—Por que você fez isso?—Por que você fez isso?
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—Fiz o quê? - perguntei erguendo minha garrafinha para mais um—Fiz o quê? - perguntei erguendo minha garrafinha para mais um  
gole.gole.

—Convidou ela para sentar com a gente.—Convidou ela para sentar com a gente.
—Só fui educada, afinal estava na cara que ela queria confraternizar—Só fui educada, afinal estava na cara que ela queria confraternizar  

um pouco contigo um pouco contigo Neizinho. -Neizinho. - falei rachando o bico de rir. falei rachando o bico de rir.
—Oh, para com isso, tá? Todo mundo tem um passado.—Oh, para com isso, tá? Todo mundo tem um passado.
—Claro bebê.  - debochei.—Claro bebê.  - debochei.
—Ah – ele fez um muxoxo – por que tínhamos que vir logo aqui? -—Ah – ele fez um muxoxo – por que tínhamos que vir logo aqui? -   

lamentou-se.lamentou-se.
—Não gosta mais dela?—Não gosta mais dela?
—Lavígnia,  ela  foi  minha  namorada  quando  eu  tinha  dezenove—Lavígnia,  ela  foi  minha  namorada  quando  eu  tinha  dezenove  

anos, já faz um bom tempo.anos, já faz um bom tempo.
—O tempo não apaga a chama do verdadeiro amor. - filosofei.—O tempo não apaga a chama do verdadeiro amor. - filosofei.
—Cara que furada. - lamentou passando a mão pelos cabelos – você—Cara que furada. - lamentou passando a mão pelos cabelos – você  

está muito engraçadinha hoje. - me deu uma expressão emburrada.está muito engraçadinha hoje. - me deu uma expressão emburrada.
—Namorou com ela por quanto tempo?—Namorou com ela por quanto tempo?
—Quatro anos.—Quatro anos.
—Quatro anos?! Caramba, foi quase um casamento.—Quatro anos?! Caramba, foi quase um casamento.
—Deus me livre! —Deus me livre! 
—Isso não está sendo muito cavalheiro da sua parte —Isso não está sendo muito cavalheiro da sua parte Neizinho bebêNeizinho bebê – –  

hehehe - se passou quatro anos com ela é porque vocês se gostavam, né?hehehe - se passou quatro anos com ela é porque vocês se gostavam, né?
—É... eu gostava dela mas acabou e vai continuar assim.—É... eu gostava dela mas acabou e vai continuar assim.
—Você tinha recém-acabado com ela quando nos conhecemos né? -—Você tinha recém-acabado com ela quando nos conhecemos né? -   

fiz as contas rapidinho.fiz as contas rapidinho.
—Sim, fazia um tempo.—Sim, fazia um tempo.
—Gostei  dela,  me  divertiu  bastante.  -  reconheci  para  piorar  o—Gostei  dela,  me  divertiu  bastante.  -  reconheci  para  piorar  o  

humor dele.humor dele.
—Quer parar?—Quer parar?
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—O quê?—O quê?
—Lavígnia.—Lavígnia.
—Só  estou  tentando  conversar  numa  boa,  manter  um  diálogo—Só  estou  tentando  conversar  numa  boa,  manter  um  diálogo  

saudável e equilibrado. - a comediante!saudável e equilibrado. - a comediante!
—Se tem uma coisa que você não tem sido nesses últimos anos é—Se tem uma coisa que você não tem sido nesses últimos anos é   

equilibrada, Nia.equilibrada, Nia.
—Está chamando-me de louca? - fingi ficar ofendida.—Está chamando-me de louca? - fingi ficar ofendida.
—Louca em doses controladas. - respondeu antes de sorver mais—Louca em doses controladas. - respondeu antes de sorver mais  

um gole.um gole.
—Como assim?—Como assim?
—Que quando você quer ser fria, cruel e indiferente você consegue—Que quando você quer ser fria, cruel e indiferente você consegue  

muito bem. - a voz dele veio com uma pitada de subjetividade.muito bem. - a voz dele veio com uma pitada de subjetividade.
—Faz parte do nosso  —Faz parte do nosso  ramoramo de vida,  né? O que aconteceria se eu de vida,  né? O que aconteceria se eu  

fosse quente, passional e boazinha?fosse quente, passional e boazinha?
—Talvez fosse mais feliz.—Talvez fosse mais feliz.
—Eu sou feliz.—Eu sou feliz.
—Você é aventureira,  uma caçadora de emoções que as descarta—Você é aventureira,  uma caçadora de emoções que as descarta  

assim que está satisfeita... nada fica por muito tempo na sua vida.assim que está satisfeita... nada fica por muito tempo na sua vida.
—E qual é o problema em ser assim? A vida é para ser vivida ao—E qual é o problema em ser assim? A vida é para ser vivida ao   

máximo,  experimentando,  aproveitando  as  oportunidades.  -  dei  demáximo,  experimentando,  aproveitando  as  oportunidades.  -  dei  de  
ombros.ombros.

—Parece que você está sempre atrás de alguma coisa.—Parece que você está sempre atrás de alguma coisa.
—Neit, eu sou feliz sendo fria, cruel e indiferente, certo? Mas estou—Neit, eu sou feliz sendo fria, cruel e indiferente, certo? Mas estou  

curiosa para saber por que você está traçando meu perfil psicológico.curiosa para saber por que você está traçando meu perfil psicológico.
—Só  estou  querendo  dizer  que  você  também  pode  ser  feliz  se—Só  estou  querendo  dizer  que  você  também  pode  ser  feliz  se  

aceitar ficar com uma só pessoa. - foi direto onde ele queria.aceitar ficar com uma só pessoa. - foi direto onde ele queria.
—Ahhhh é isso – revirei os olhos – você está referindo-se ao meu—Ahhhh é isso – revirei os olhos – você está referindo-se ao meu  

número de aventuras amorosas, né?número de aventuras amorosas, né?

                                                                             ~~ 253253 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

—É.—É.
—Bem, em primeiro lugar você não é exatamente a pessoa mais—Bem, em primeiro lugar você não é exatamente a pessoa mais   

adequada  para  me  dar  sermão,  já  vi  você  com  umas  10  mulheresadequada  para  me  dar  sermão,  já  vi  você  com  umas  10  mulheres  
diferentes.diferentes.

—Ah não exagera, não foram tantas. Vem cá, por acaso você parou—Ah não exagera, não foram tantas. Vem cá, por acaso você parou  
para investigar minha vida íntima? - ele apertou os olhos.para investigar minha vida íntima? - ele apertou os olhos.

—Aff fala sério,  sua vida íntima não é tão íntima quando está à—Aff fala sério,  sua vida íntima não é tão íntima quando está à   
disposição dos olhos de todo mundo sabia? Você nunca escondeu suasdisposição dos olhos de todo mundo sabia? Você nunca escondeu suas  
conquistas  de  ocasião  e  em  segundo  lugar  eu  faço  o  que  eu  tenhoconquistas  de  ocasião  e  em  segundo  lugar  eu  faço  o  que  eu  tenho   
vontade. Fim de papo.vontade. Fim de papo.

Neitan suspirou e olhou por um bom tempo para um ponto vazioNeitan suspirou e olhou por um bom tempo para um ponto vazio  
acima  da  minha  cabeça,  dei  corda,  talvez  ele  estivesse  procurando  asacima da  minha  cabeça,  dei  corda,  talvez  ele  estivesse  procurando  as  
palavras.palavras.

—Você mudou demais. - disse finalmente.—Você mudou demais. - disse finalmente.
—Oh se mudei!  Deixei  de ser besta.  -  pisquei  para ele enquanto—Oh se mudei!  Deixei  de ser besta.  -  pisquei  para ele enquanto  

terminava minha garrafinha, fiz um sinal para o gatinho do garçom meterminava minha garrafinha, fiz um sinal para o gatinho do garçom me  
trazer outra.trazer outra.

—Você nunca foi besta, para com isso.—Você nunca foi besta, para com isso.
—Claro  que  fui  e  para  ser  franca  não  quero  falar  na  falecida—Claro  que  fui  e  para  ser  franca  não  quero  falar  na  falecida  

Lavígnia, essa aqui é muito mais interessante. O que é? Vai dizer que nãoLavígnia, essa aqui é muito mais interessante. O que é? Vai dizer que não  
gosta?gosta?

—Gosto. Sempre gostei. Da falecida e da que está na minha frente—Gosto. Sempre gostei. Da falecida e da que está na minha frente   
também.  Você  é  maravilhosa,  linda  de  qualquer  maneira.  -  confessoutambém.  Você  é  maravilhosa,  linda  de  qualquer  maneira.  -  confessou  
olhando bem no fundo dos meus olhos.olhando bem no fundo dos meus olhos.

—Fala logo o que você quer falar. - pedi quando o garçom trouxe—Fala logo o que você quer falar. - pedi quando o garçom trouxe  
minha bebida, Neit ficou em silêncio alguns instantes.minha bebida, Neit ficou em silêncio alguns instantes.

—Você sabe. - devolveu e eu sacudi a cabeça de leve.—Você sabe. - devolveu e eu sacudi a cabeça de leve.
—Explica.—Explica.
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—Eu te amo, quero você para mim, não suporto te ver com outros—Eu te amo, quero você para mim, não suporto te ver com outros   
caras,  morro  de  ciúmes,  sou  louco  por  você,  por  que  não  conseguecaras,  morro  de  ciúmes,  sou  louco  por  você,  por  que  não  consegue  
entender isso? entender isso? 

Ele se declarou com todas as palavras, sem rodeios e dava para verEle se declarou com todas as palavras, sem rodeios e dava para ver   
que o negócio era sério,  pelo menos para ele que acreditava no amor.que o negócio era sério,  pelo menos para ele que acreditava no amor.   
Chegamos onde eu queria e aquele era o momento para acabar com issoChegamos onde eu queria e aquele era o momento para acabar com isso   
de uma vez por todas.de uma vez por todas.

—Tá, vamos esclarecer as coisas. Amor para mim é uma mentira,—Tá, vamos esclarecer as coisas. Amor para mim é uma mentira,   
não existe,  é  só  uma enganação que algumas pessoas  usam para ferirnão existe,  é  só  uma enganação que algumas pessoas  usam para ferir  
outras  ou  conseguirem  algo  que  querem.  Talvez  em  alguma  hipóteseoutras  ou  conseguirem  algo  que  querem.  Talvez  em  alguma  hipótese  
possa dar certo para alguém mas definitivamente para mim não dá.  Epossa dar certo para alguém mas definitivamente para mim não dá.  E  
caso  você  não  queira  ficar  extremamente  frustrado  por  sei  lá  quantocaso  você  não  queira  ficar  extremamente  frustrado  por  sei  lá  quanto   
tempo é melhor esquecer o que me disse agora. Eu gosto de você Neit,tempo é melhor esquecer o que me disse agora. Eu gosto de você Neit,   
gosto demais na verdade e não quero perder sua amizade por causa degosto demais na verdade e não quero perder sua amizade por causa de   
uma mentira.uma mentira.

—Eu não estou mentindo Lavígnia, nunca falei tão sério na minha—Eu não estou mentindo Lavígnia, nunca falei tão sério na minha  
vida.vida.

—Não  estou  dizendo  que  você  é  um  mentiroso,  você  está—Não  estou  dizendo  que  você  é  um  mentiroso,  você  está   
acreditando numa mentira o que é diferente. Não quero estragar nossaacreditando numa mentira o que é diferente. Não quero estragar nossa  
amizade, esquece isso vai.amizade, esquece isso vai.

—Como  você  consegue  falar  assim?  Acha  que  os  sentimentos—Como  você  consegue  falar  assim?  Acha  que  os  sentimentos  
podem ser dominados? Acha que eu posso dizer para o meu coração:podem ser dominados? Acha que eu posso dizer para o meu coração:   
esquece ela e parte para outra? Não tem um botão de liga/desliga paraesquece ela e parte para outra? Não tem um botão de liga/desliga para  
isso sabia? - ele estava ficando bem chateado.isso sabia? - ele estava ficando bem chateado.

—Você que pensa.  Sentimentos  são como cavalos  selvagens,  são—Você que pensa.  Sentimentos  são como cavalos  selvagens,  são  
difíceis  de domar mas tem como.  Eu fiz  isso e  minha vida ficou bemdifíceis  de domar mas tem como.  Eu fiz  isso e  minha vida ficou bem  
melhor. Eu domino os meus sentimentos.melhor. Eu domino os meus sentimentos.

—O que aquele infeliz te fez não era amor Lavígnia, ele te feriu, te—O que aquele infeliz te fez não era amor Lavígnia, ele te feriu, te   
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enganou, te deixou fria. Você nem sabe o que é o amor, por que não se dáenganou, te deixou fria. Você nem sabe o que é o amor, por que não se dá   
uma chance de conhecê-lo?uma chance de conhecê-lo?

Mordi o lábio inferior e suspirei olhando para cima. Estava difícilMordi o lábio inferior e suspirei olhando para cima. Estava difícil   
fazer ele entender quem eu era.fazer ele entender quem eu era.

—Neitan é sério, não perca o seu tempo comigo. Eu nunca mais—Neitan é sério, não perca o seu tempo comigo. Eu nunca mais  
vou acreditar nisso e tem mais; eu não presto. Depois não diga que eu nãovou acreditar nisso e tem mais; eu não presto. Depois não diga que eu não  
avisei, eu não presto. Gosto de divertir-me com os homens que me atraemavisei, eu não presto. Gosto de divertir-me com os homens que me atraem  
e depois descarto eles, nem lembro o nome deles. São descartáveis parae depois descarto eles, nem lembro o nome deles. São descartáveis para  
mim, como você mesmo disse eu sou uma caçadora de emoções e vocêmim, como você mesmo disse eu sou uma caçadora de emoções e você   
não é uma presa, não posso corresponder seu amor pois ele não existe emnão é uma presa, não posso corresponder seu amor pois ele não existe em  
mim. Você é muito importante para mim e exatamente por causa disso émim. Você é muito importante para mim e exatamente por causa disso é  
que você não vai para minha lista de descartáveis. Olha para mim igualque você não vai para minha lista de descartáveis. Olha para mim igual  
você olha para a Lídia e seremos felizes para sempre.  -  discursei semvocê olha para a Lídia e seremos felizes para sempre.  -  discursei sem  
medo.medo.

—Uau...  isso  doeu.  -  ele  disse  com  um  sorriso  frio  enquanto—Uau...  isso  doeu.  -  ele  disse  com  um  sorriso  frio  enquanto  
encarava a mesa – no fundo eu esperava que você fosse me dar um foraencarava a mesa – no fundo eu esperava que você fosse me dar um fora  
mas  você  se  superou  –  então  olhou  em  meus  olhos  e  aquilo  memas  você  se  superou  –  então  olhou  em  meus  olhos  e  aquilo  me  
estremeceu – mas tudo bem, se você não quer aceitar que é amada eu vouestremeceu – mas tudo bem, se você não quer aceitar que é amada eu vou  
respeitar mas não me peça para deixar de sentir o que eu sinto está bem?respeitar mas não me peça para deixar de sentir o que eu sinto está bem?

—Estou dizendo para o seu bem, nessa história de amor alguém—Estou dizendo para o seu bem, nessa história de amor alguém  
sempre sai machucado.sempre sai machucado.

—Sou bem grandinho para enfrentar as consequências das minhas—Sou bem grandinho para enfrentar as consequências das minhas  
escolhas, embora me apaixonar por ti não tenha sido uma escolha. escolhas, embora me apaixonar por ti não tenha sido uma escolha. 

—Esquece isso Neit, não vamos estragar nossa amizade.—Esquece isso Neit, não vamos estragar nossa amizade.
—Por favor, me dá uma chance.—Por favor, me dá uma chance.
Ele pediu e eu fechei os olhos soltando o ar rápido pela boca, comoEle pediu e eu fechei os olhos soltando o ar rápido pela boca, como  

eu ia fazê-lo entender? Aquela história já  estava  eu ia fazê-lo entender? Aquela história já  estava  bugandobugando meu cérebro. meu cérebro.  
Maldita seja essa droga de amor.Maldita seja essa droga de amor.
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—Vamos mudar de assunto? Estou vendo que esse não vai acabar—Vamos mudar de assunto? Estou vendo que esse não vai acabar  
bem. - pedi pois já previa raios e trovões.bem. - pedi pois já previa raios e trovões.

—Não,  vamos  acabar  com  isso  agora,  chega  de  enrolar,  somos—Não,  vamos  acabar  com  isso  agora,  chega  de  enrolar,  somos  
adultos, não é?adultos, não é?

—Tá legal... eu não amo você. Acho você lindo, um gato, adoro sua—Tá legal... eu não amo você. Acho você lindo, um gato, adoro sua   
companhia  mas  isso  é  amizade  e  nunca  vai  passar  disso,  me esquececompanhia  mas  isso  é  amizade  e  nunca  vai  passar  disso,  me esquece  
como mulher. Neit, eu não sirvo para ser amada.como mulher. Neit, eu não sirvo para ser amada.

—Deixa que eu decido isso.—Deixa que eu decido isso.
—Não quer me entender, né? - tentei pela última vez.—Não quer me entender, né? - tentei pela última vez.
—Não.—Não.
—Pois dane-se que eu não vou explicar outra vez. —Pois dane-se que eu não vou explicar outra vez. 
—Lavígnia eu entendo que você não quer estragar nossa amizade,—Lavígnia eu entendo que você não quer estragar nossa amizade,   

mas por que você acha que isso vai acontecer?mas por que você acha que isso vai acontecer?
—Não vou falar mais nesse assunto, ponto final.—Não vou falar mais nesse assunto, ponto final.
—Lavígnia.—Lavígnia.
—Gatinho – inclinei-me sobre a mesa – se você não quiser terminar—Gatinho – inclinei-me sobre a mesa – se você não quiser terminar   

essa noite numa briga, esquece esse assunto, valeu?essa noite numa briga, esquece esse assunto, valeu?
Propus  de  forma  cortante,  eu  sabia  estar  frustrando-o  mas  eraPropus  de  forma  cortante,  eu  sabia  estar  frustrando-o  mas  era  

melhor assim. Neitan ficou um bom tempo olhando para o nada então memelhor assim. Neitan ficou um bom tempo olhando para o nada então me  
olhou frio.olhou frio.

—Tudo bem, você venceu... como sempre.—Tudo bem, você venceu... como sempre.
—Agradeço a compreensão.—Agradeço a compreensão.
—Você é impossível. —Você é impossível. 
—Legal  ouvir  isso,  quero ficar  até  pior.  A gente tem que impor—Legal  ouvir  isso,  quero ficar  até  pior.  A gente tem que impor  

respeito.respeito.
Foi  só  nesse  momento  que  vi  Joice.  Ela  veio  até  nossa  mesa  eFoi  só  nesse  momento  que  vi  Joice.  Ela  veio  até  nossa  mesa  e   

conversamos por um tempinho, Neitan ficou calado e eu ignorei, afinalconversamos por um tempinho, Neitan ficou calado e eu ignorei, afinal   
se ele se apaixonou por mim não era minha culpa, certo? se ele se apaixonou por mim não era minha culpa, certo? 
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—Está a fim de ir embora? - ele indagou.—Está a fim de ir embora? - ele indagou.
—O  quê!?  Praticamente  acabamos  de  chegar,  não  faz  nem  uma—O  quê!?  Praticamente  acabamos  de  chegar,  não  faz  nem  uma  

hora. - espantei-me.hora. - espantei-me.
—Acho que não estou com clima hoje, vamos eu te deixo em casa.—Acho que não estou com clima hoje, vamos eu te deixo em casa.
—Que pena, eu estou no clima, vou ficar.—Que pena, eu estou no clima, vou ficar.
—Você não está de carro.—Você não está de carro.
—Não esquenta que arrumo uma carona.—Não esquenta que arrumo uma carona.
—Até parece que eu vou deixar você ir para casa com um estranho.—Até parece que eu vou deixar você ir para casa com um estranho.   

- preocupou-se e eu ri.- preocupou-se e eu ri.
—Você só pode estar brincando! Será que não consigo me defender—Você só pode estar brincando! Será que não consigo me defender  

de  um estuprador  em potencial?  -  fiz  uma expressão  exagerada  e  elede  um estuprador  em potencial?  -  fiz  uma expressão  exagerada  e  ele  
fechou a cara.fechou a cara.

—Foi mal por me preocupar contigo. - ficou bravo.—Foi mal por me preocupar contigo. - ficou bravo.
—Para de ser infantil,  você sempre reage assim quando leva um—Para de ser infantil,  você sempre reage assim quando leva um  

fora?fora?
—Tá legal, já fui humilhado demais por uma noite – levantou-se e—Tá legal, já fui humilhado demais por uma noite – levantou-se e   

largou uma nota suficiente para pagar nossas bebidas e até mais – Sendolargou uma nota suficiente para pagar nossas bebidas e até mais – Sendo  
superpoderosa ou não, você veio comigo e eu vou te levar de volta emsuperpoderosa ou não, você veio comigo e eu vou te levar de volta em  
casa.casa.

Então me levantei bem devagar, peguei minha garrafinha e parei naEntão me levantei bem devagar, peguei minha garrafinha e parei na  
frente dele.frente dele.

—Parece mesmo que você não entendeu – cheguei bem pertinho—Parece mesmo que você não entendeu – cheguei bem pertinho  
mesmo até poder sentir a respiração dele no meu rosto – ninguém memesmo até poder sentir a respiração dele no meu rosto – ninguém me  
controla ou me diz o que fazer,  exatamente por esse motivo não sirvocontrola ou me diz o que fazer,  exatamente por esse motivo não sirvo   
para  ser  namoradinha  burra  e  manipulável  de  quem  quer  que  seja.para  ser  namoradinha  burra  e  manipulável  de  quem  quer  que  seja.   
Obrigada pela companhia mas a minha noite continua.Obrigada pela companhia mas a minha noite continua.

Então  passei  por  ele  e  fui  para  o  balcão,  sentei  em  uma  dasEntão  passei  por  ele  e  fui  para  o  balcão,  sentei  em  uma  das  
baquetas de costas para ele.baquetas de costas para ele.

                                                                             ~~ 258258 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

—Lavígnia, eu estou falando sério – Neit foi atrás de mim – eu vou—Lavígnia, eu estou falando sério – Neit foi atrás de mim – eu vou  
embora e não quero deixar você sozinha aqui.embora e não quero deixar você sozinha aqui.

—Aff, acho que não estamos falando o mesmo idioma aqui. Eu vou—Aff, acho que não estamos falando o mesmo idioma aqui. Eu vou  
ficar, entende? Sou maior de idade já faz tempo e me cuido muito bemficar, entende? Sou maior de idade já faz tempo e me cuido muito bem  
sozinha.sozinha.

—Sério? - ele pareceu duvidar.—Sério? - ele pareceu duvidar.
—Seríssimo —Seríssimo bebê. -bebê. - brinquei segurando o queixo dele. brinquei segurando o queixo dele.
—Desisto.—Desisto.
Então ele deu as costas e saiu. Fazer o quê?  Eu avisei que não sirvoEntão ele deu as costas e saiu. Fazer o quê?  Eu avisei que não sirvo   

para ser namoradinha de ninguém.para ser namoradinha de ninguém.
—Teu namorado te deixou aqui sozinha? - Joice indagou do outro—Teu namorado te deixou aqui sozinha? - Joice indagou do outro  

lado do balcão.lado do balcão.
—Ele  não  é  meu  namorado  e  o  motivo  pelo  qual  foi  embora—Ele  não  é  meu  namorado  e  o  motivo  pelo  qual  foi  embora  

extremamente decepcionado é que eu não quis que ele seja.extremamente decepcionado é que eu não quis que ele seja.
—Nossa,  como  você  se  dá  ao  luxo  de  descartar  um  homem—Nossa,  como  você  se  dá  ao  luxo  de  descartar  um  homem  

daqueles? Ele é lindo demais. daqueles? Ele é lindo demais. 
—Quando o romance entra pela porta a amizade pula pela janela.—Quando o romance entra pela porta a amizade pula pela janela.
—Ah entendi, não quer misturar as coisas né?—Ah entendi, não quer misturar as coisas né?
—Sim, mas ele  não quer entender isso,  aff  como os  homens são—Sim, mas ele  não quer entender isso,  aff  como os  homens são   

teimosos.teimosos.
—Geralmente são burros também.—Geralmente são burros também.
Nós ríamos disso quando um  cara lindo chegou ao meu lado. EraNós ríamos disso quando um  cara lindo chegou ao meu lado. Era  

alto,  negro,  forte pois a regata branca mostrava aqueles belos bíceps ealto,  negro,  forte pois a regata branca mostrava aqueles belos bíceps e   
insinuava um peitoral bem malhado, usava uma bandana azul na testa einsinuava um peitoral bem malhado, usava uma bandana azul na testa e  
o cabelo estava todo trançado para trás mas era curto.o cabelo estava todo trançado para trás mas era curto.

—Aí Joice, me vê aquela parada de ontem.—Aí Joice, me vê aquela parada de ontem.
Disse todo charmoso apoiando o cotovelo no balcão então me olhouDisse todo charmoso apoiando o cotovelo no balcão então me olhou  

e  deu  um  sorriso  de  canto  sem  mostrar  os  dentes.  Ele  usava  umase  deu  um  sorriso  de  canto  sem  mostrar  os  dentes.  Ele  usava  umas  
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corrente compridas com pingentes.corrente compridas com pingentes.
—Oi princesa, não me lembro de ter visto você por aqui antes.—Oi princesa, não me lembro de ter visto você por aqui antes.
—Sua memória não está falhando então.—Sua memória não está falhando então.
Dei uma de difícil e Joice voltou com uma garrafa com um líquidoDei uma de difícil e Joice voltou com uma garrafa com um líquido  

verde e entregou para ele. Acompanhei a cena com bastante interesse everde e entregou para ele. Acompanhei a cena com bastante interesse e  
levantei uma sobrancelha.levantei uma sobrancelha.

—Vocês  não  estão  traficando  coisas  ilegais  por  aqui  não  é?  -—Vocês  não  estão  traficando  coisas  ilegais  por  aqui  não  é?  -  
suspeitei e eles riram.suspeitei e eles riram.

—Quase  isso  bonitona,  essa  —Quase  isso  bonitona,  essa  águinhaáguinha aqui  vai  fazer  meu  mostro aqui  vai  fazer  meu  mostro  
destruir essa noite. - ele respondeu e eu não entendi patavinas.destruir essa noite. - ele respondeu e eu não entendi patavinas.

—Do que você está falando?—Do que você está falando?
—Por que você não vem ver? Algo me diz para não desperdiçar tão—Por que você não vem ver? Algo me diz para não desperdiçar tão   

bela companheira para uma aventura esta noite.bela companheira para uma aventura esta noite.
Fiquei pensando se dava um soco na cara dele ali mesmo ou lá fora.Fiquei pensando se dava um soco na cara dele ali mesmo ou lá fora.   

Tomei mais um gole e levantei, iria ser lá fora.Tomei mais um gole e levantei, iria ser lá fora.
—Então bora lá ver.—Então bora lá ver.
—Beleza  então,  aí  Joice  diz  pro  Guilherme  que  a  da  semana—Beleza  então,  aí  Joice  diz  pro  Guilherme  que  a  da  semana  

passada deu show e se continuar assim vai rolar uma grana nervosa prapassada deu show e se continuar assim vai rolar uma grana nervosa pra  
vocês.vocês.

—Podei deixar e muita sorte.—Podei deixar e muita sorte.
Ela respondeu e então ele saiu do bar e eu fui ao seu lado, quandoEla respondeu e então ele saiu do bar e eu fui ao seu lado, quando  

chegamos ao estacionamento ele foi até um Toyota FT-1 vermelho foscochegamos ao estacionamento ele foi até um Toyota FT-1 vermelho fosco  
com detalhes pretos no capô e no para-choque. Era uma supermáquinacom detalhes pretos no capô e no para-choque. Era uma supermáquina  
incrível! incrível! 

—Esse é o seu monstrinho? - perguntei totalmente abobada.—Esse é o seu monstrinho? - perguntei totalmente abobada.
—É minha nave! Tem ganhando todas com essa paradinha aqui –—É minha nave! Tem ganhando todas com essa paradinha aqui –  

ele apontou a garrafa – o namorado da Joy é químico e faz essas coisasele apontou a garrafa – o namorado da Joy é químico e faz essas coisas   
com as quais eu enveneno a máquina.com as quais eu enveneno a máquina.
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—Tem rachas por aqui? - indaguei animada.—Tem rachas por aqui? - indaguei animada.
—Claro que tem beleza, quer ir conhecer?—Claro que tem beleza, quer ir conhecer?
—Nem precisa perguntar outra vez!—Nem precisa perguntar outra vez!
—É assim que se fala, ae eu sou JP.—É assim que se fala, ae eu sou JP.
—Lavígnia.—Lavígnia.
—Beleza Lavígnia, vamos incendiar o asfalto.—Beleza Lavígnia, vamos incendiar o asfalto.
Eu  nunca  tinha  entrando  numa  máquina  como  aquela!  O  carroEu  nunca  tinha  entrando  numa  máquina  como  aquela!  O  carro   

quase voou na direção de São José dos Ausentes, e JP me disse que nãoquase voou na direção de São José dos Ausentes, e JP me disse que não  
estava dando pau na máquina,  que show! Fomos para uma área maisestava dando pau na máquina,  que show! Fomos para uma área mais  
afastada mas sem sair da cidade, exatamente o local que eu havia vistoafastada mas sem sair da cidade, exatamente o local que eu havia visto  
naquela noite. Tinha três galpões grandes e brancos um colado no outro,naquela noite. Tinha três galpões grandes e brancos um colado no outro,   
muitos carros  e alguns carros  maravilhosos ao melhor estilo velozes  emuitos carros  e alguns carros  maravilhosos ao melhor estilo velozes  e   
furiosos.furiosos.

Uma grande quantidade de jovens se aglomerando por ali, músicaUma grande quantidade de jovens se aglomerando por ali, música  
saída de um carro com o porta-malas aberto.  Não estava conseguindosaída de um carro com o porta-malas aberto.  Não estava conseguindo  
acreditar que tinha descoberto aquele lugar.acreditar que tinha descoberto aquele lugar.

—Isso é incrível!—Isso é incrível!
—Beleza né gatinha? A galera aqui é viciada em velocidade.—Beleza né gatinha? A galera aqui é viciada em velocidade.
—Há quanto tem essas corridas?—Há quanto tem essas corridas?
—Bah —Bah mómó tempão, nem sei quanto.  tempão, nem sei quanto. Vamo Vamo lá conhecer a galerinha.lá conhecer a galerinha.
—Já é. - falei animadíssima pulando para fora.—Já é. - falei animadíssima pulando para fora.
—Aí meu bom! - apareceu um cara  que era uma figura, magro e—Aí meu bom! - apareceu um cara  que era uma figura, magro e  

com minha altura, negro e usava um cabelo black power da hora, vestiacom minha altura, negro e usava um cabelo black power da hora, vestia   
um macacão de mecânico sem mangas.um macacão de mecânico sem mangas.

—Fala —Fala brother.brother.
Eles se cumprimentaram daquele jeito bem masculino batendo asEles se cumprimentaram daquele jeito bem masculino batendo as  

mãos, então o rapaz me olhou de cima a baixo.mãos, então o rapaz me olhou de cima a baixo.
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—Está bem acompanhado hein irmãozinho? Quem é essa —Está bem acompanhado hein irmãozinho? Quem é essa pequenapequena1010??
—Lavígnia e você quem é? - perguntei.—Lavígnia e você quem é? - perguntei.
—Oh meu bem – ele segurou minha mão e a beijou – eu sou o D2—Oh meu bem – ele segurou minha mão e a beijou – eu sou o D2   

para servi-la e agradá-la. - exagerou mas eu achei uma graça.para servi-la e agradá-la. - exagerou mas eu achei uma graça.
—Já gostei daqui.—Já gostei daqui.
—É muito bem-vinda belezinha – do nada ele veio para meu lado,—É muito bem-vinda belezinha – do nada ele veio para meu lado,   

enlaçou a minha cintura e me conduziu para a frente – aqui todo mundoenlaçou a minha cintura e me conduziu para a frente – aqui todo mundo  
que curte adrenalina sente-se em casa. que curte adrenalina sente-se em casa. 

—Adoro adrenalina.—Adoro adrenalina.
—Então tá  no lugar certo.  -  deu um sorriso largo,  ele era  muito—Então tá  no lugar certo.  -  deu um sorriso largo,  ele era  muito  

gente boa. - gente boa. - Ae Ae Trish chega aí. - ele chamou a garota loira que eu vi lá noTrish chega aí. - ele chamou a garota loira que eu vi lá no  
bar – Essa é a Lavígnia.bar – Essa é a Lavígnia.

—E aí, beleza? - ela me deu um sorriso amigável.—E aí, beleza? - ela me deu um sorriso amigável.
—Tudo certo  – respondi  – que beleza de carros vocês têm aqui,—Tudo certo  – respondi  – que beleza de carros vocês têm aqui,   

hein?hein?
—Né, eu faço as personalizações nos carros que correm pro D2.—Né, eu faço as personalizações nos carros que correm pro D2.
—Uau! Que legal. - exclamei realmente admirada.—Uau! Que legal. - exclamei realmente admirada.
—Gosta de correr? - Trish indagou.—Gosta de correr? - Trish indagou.
—Bem, eu nunca corri num desses mas deve ser o máximo.—Bem, eu nunca corri num desses mas deve ser o máximo.
—É o máximo Lavígnia, se você correr bem pode ganhar uma boa—É o máximo Lavígnia, se você correr bem pode ganhar uma boa  

grana por aqui. Eu agencio as corridas e a galera que corre para mim segrana por aqui. Eu agencio as corridas e a galera que corre para mim se  
dá bem. - D2 me comunicou ao soltar minha cintura.dá bem. - D2 me comunicou ao soltar minha cintura.

—Sabe que essa me parece uma ideia fantástica? - na verdade eu—Sabe que essa me parece uma ideia fantástica? - na verdade eu  
adorei!adorei!

—Então você está no lugar certo – a Trish falou meio arrastado com—Então você está no lugar certo – a Trish falou meio arrastado com  
um risinho – vem, vou te apresentar para a galera.um risinho – vem, vou te apresentar para a galera.

1010 Singela homenagem da autora à uma das suas séries preferidas,Singela homenagem da autora à uma das suas séries preferidas,
       Esquadrão Classe A, onde as mulheres bonitas são chamadas assim.        Esquadrão Classe A, onde as mulheres bonitas são chamadas assim. 
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E que galera! Claro que ela me apresentou os amigos deles e osE que galera! Claro que ela me apresentou os amigos deles e os   
corredores da equipe deles. Tinha muito mais gente. Ela me disse que ocorredores da equipe deles. Tinha muito mais gente. Ela me disse que o   
seu  nome era  Patrícia  mas  detestava  os  apelidos  tradicionais  por  issoseu  nome era  Patrícia  mas  detestava  os  apelidos  tradicionais  por  isso  
escolheu Trish quando eu indaguei sobre isso. Eles faziam rachas valendoescolheu Trish quando eu indaguei sobre isso. Eles faziam rachas valendo  
muito dinheiro de apostas e quantas outras coisas eles quisessem. Eles semuito dinheiro de apostas e quantas outras coisas eles quisessem. Eles se  
reuniam para as corridas às noites de terça-feira, sexta-feira e sábados.reuniam para as corridas às noites de terça-feira, sexta-feira e sábados.   
Pelo  que  vi  os  milionários  da  região  da  serra  eram  os  maioresPelo  que  vi  os  milionários  da  região  da  serra  eram  os  maiores  
frequentadores.frequentadores.

—Toma, pega aí. - Trish me deu uma garrafa—Toma, pega aí. - Trish me deu uma garrafa  de de keep coolerkeep cooler..
—Valeu.—Valeu.
—Onde você conheceu o JP? - ela quis saber.—Onde você conheceu o JP? - ela quis saber.
—No  bar  onde  você  e  outros  caras  estavam  agora  a  pouco.  -—No  bar  onde  você  e  outros  caras  estavam  agora  a  pouco.  -  

respondi.respondi.
—Ahhhh o namorado da Joy faz umas paradas para nós.—Ahhhh o namorado da Joy faz umas paradas para nós.
—Fiquei sabendo... vem cá, essas coisas funcionam mesmo? - quis—Fiquei sabendo... vem cá, essas coisas funcionam mesmo? - quis  

saber.saber.
—E como!  Já  passei  dos  250  uma vez,  os  motores  envenenados—E como!  Já  passei  dos  250  uma vez,  os  motores  envenenados  

destroem. destroem. 
—Gurias, o JP vai correr, vamos lá ver.—Gurias, o JP vai correr, vamos lá ver.
Júlia uma garota morena clara, alta e magra como uma modelo nosJúlia uma garota morena clara, alta e magra como uma modelo nos   

chamou. Na pista de largada o carrão de JP e um Porshe laranja brilhantechamou. Na pista de largada o carrão de JP e um Porshe laranja brilhante  
rugiam os motores, aquilo era muito legal! Eu estava me sentindo numrugiam os motores, aquilo era muito legal! Eu estava me sentindo num  
filme. Com direito a uma linda garota com roupas curtíssimas indo entrefilme. Com direito a uma linda garota com roupas curtíssimas indo entre  
os  carros  e  largando um lenço branco,  os  carros  saíram queimando oos carros  e  largando um lenço branco,  os  carros  saíram queimando o   
asfalto  em linha reta  por  uns  setecentos  metros  até  chegarem à suaveasfalto  em linha reta  por  uns  setecentos  metros  até  chegarem à suave  
curva que levava até à rodovia, teriam que correr três quilômetros até ocurva que levava até à rodovia, teriam que correr três quilômetros até o   
trevo numa das entradas para São José e voltar para o lugar de ondetrevo numa das entradas para São José e voltar para o lugar de onde   
saíram.saíram.
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Convenientemente nas noites dos rachas partes da rodovia eramConvenientemente nas noites dos rachas partes da rodovia eram  
“fechadas para obras”, a polícia? Bem, eles faziam vista grossa por conta“fechadas para obras”, a polícia? Bem, eles faziam vista grossa por conta   
dos grandes ricaços que “patrocinavam” as corridas. Dali poucos minutosdos grandes ricaços que “patrocinavam” as corridas. Dali poucos minutos   
as luzes dos faróis indicavam que os dois corredores voltavam. A galeraas luzes dos faróis indicavam que os dois corredores voltavam. A galera   
virou numa gritaria,, uns torcendo para o JP outros para o oponente, euvirou numa gritaria,, uns torcendo para o JP outros para o oponente, eu  
entrei na onda claro, torci para caramba e vi o vermelho do carro do JPentrei na onda claro, torci para caramba e vi o vermelho do carro do JP  
passar como um borrão pela linha de chegada no chão. passar como um borrão pela linha de chegada no chão. 

—Uuuuuuuuul! É desse jeito, é desse jeito – comemorava D2 – que—Uuuuuuuuul! É desse jeito, é desse jeito – comemorava D2 – que   
o papai aqui fica cheio da grana! o papai aqui fica cheio da grana! 

A  galera  vencedora  comemorava,  os  que  perderamA  galera  vencedora  comemorava,  os  que  perderam  
choramingavam,  outros só estavam ali para ver as corridas e festejavamchoramingavam,  outros só estavam ali para ver as corridas e festejavam  
tudo. JP passou com o carro na nossa frente e estacionou no lado direito, otudo. JP passou com o carro na nossa frente e estacionou no lado direito, o  
lado dos carros que tinham corrido, eles comemoraram demais, o climalado dos carros que tinham corrido, eles comemoraram demais, o clima  
era muito bom.era muito bom.

—Aí  beleza,  tu  me  deu  sorte.  -  disse  JP  para  mim  enquanto—Aí  beleza,  tu  me  deu  sorte.  -  disse  JP  para  mim  enquanto  
guardava um bom dinheiro no bolso – espero te ver sempre por aqui.guardava um bom dinheiro no bolso – espero te ver sempre por aqui.

—Vai ver, pode ter certeza. - garanti.—Vai ver, pode ter certeza. - garanti.
—Aí minha pequena, estou vendo um fogo furioso no fundo do teu—Aí minha pequena, estou vendo um fogo furioso no fundo do teu  

olhar, sacou? - ele apontou meus olhos com dois dedos e eu ri – que talolhar, sacou? - ele apontou meus olhos com dois dedos e eu ri – que tal   
conhecer o trajeto e depois disputar uma fria?conhecer o trajeto e depois disputar uma fria?

—Disputar uma fria? - repeti.—Disputar uma fria? - repeti.
—É corrida que não vale grana – Júlia com seus brincos de argola e—É corrida que não vale grana – Júlia com seus brincos de argola e  

batom roxo me falou – eu tenho uma daqui uns 15 minutos, vou amaciarbatom roxo me falou – eu tenho uma daqui uns 15 minutos, vou amaciar   
o novo motor do meu bebê, se quiser.o novo motor do meu bebê, se quiser.

—É claro que eu quero! —É claro que eu quero! 
—De boa  pequena,  vamos ver  se  tu  sabe  correr,  aí  Júlia,  faz  as—De boa  pequena,  vamos ver  se  tu  sabe  correr,  aí  Júlia,  faz  as  

apresentações para a moça.apresentações para a moça.
—Já é, vem novata.—Já é, vem novata.
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—Quero ver o motor do carro – falei já tendo uma ideia – quero—Quero ver o motor do carro – falei já tendo uma ideia – quero  
saber como essas máquinas funcionam.saber como essas máquinas funcionam.

—Tu entendes de  mecânica?—Tu entendes de  mecânica?
—Não muita coisa, mas gostaria de saber mais a partir de agora.—Não muita coisa, mas gostaria de saber mais a partir de agora.
—Que  carro  tu  tem?  -  conversávamos  em  direção  aos  carros—Que  carro  tu  tem?  -  conversávamos  em  direção  aos  carros  

parados no outro lado, o esquerdo.parados no outro lado, o esquerdo.
—Um  Chevrolet  Captiva.  -  blindado  e  com  faróis  ultravioleta—Um  Chevrolet  Captiva.  -  blindado  e  com  faróis  ultravioleta  

fortíssimos inclusive.fortíssimos inclusive.
—É um carro bom mas para correr ele trava em 200km/h, você—É um carro bom mas para correr ele trava em 200km/h, você  

precisa conseguir um mais potente.precisa conseguir um mais potente.
—Com  certeza.  -  concordei  quando  ela  parou  em  frente  a  um—Com  certeza.  -  concordei  quando  ela  parou  em  frente  a  um  

eclipse 2015 roxo com chamas pretas e douradas nas portas e uma águiaeclipse 2015 roxo com chamas pretas e douradas nas portas e uma águia   
no capô – Nooooosa! Seu carro é muito show!no capô – Nooooosa! Seu carro é muito show!

—Valeu – ela sorriu satisfeita – a Trish que customizou, ela arrasa—Valeu – ela sorriu satisfeita – a Trish que customizou, ela arrasa   
nisso.nisso.

—Bah, arrasa mesmo.—Bah, arrasa mesmo.
—Olha...—Olha...
Ela abriu o capô e me mostrou todos os mínimos detalhes daquelaEla abriu o capô e me mostrou todos os mínimos detalhes daquela   

nave, inclusive me disse que não envenenaria o motor, ele era novo e Júlianave, inclusive me disse que não envenenaria o motor, ele era novo e Júlia   
queria saber o que ele era capaz de correr.queria saber o que ele era capaz de correr.

—Muito legal. - disse depois de memorizar o mais importante.—Muito legal. - disse depois de memorizar o mais importante.
—Entra aí, vamos ver o que meu novo bebê é capaz de fazer.—Entra aí, vamos ver o que meu novo bebê é capaz de fazer.
Por dentro o carro era maravilhoso também, o couro dos bancos, oPor dentro o carro era maravilhoso também, o couro dos bancos, o   

volante, o câmbio... absolutamente tudo em roxo, preto e dourado.volante, o câmbio... absolutamente tudo em roxo, preto e dourado.
—São muitas mulheres que correm? - eu quis saber prendendo o—São muitas mulheres que correm? - eu quis saber prendendo o  

cinto.cinto.
—Não...  -  ela  pareceu  incomodada  –  sabe  como esses  caras  são—Não...  -  ela  pareceu  incomodada  –  sabe  como esses  caras  são  

machistas e mulheres submissas, né? A Trish corre às vezes no carro domachistas e mulheres submissas, né? A Trish corre às vezes no carro do   
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D2,  tem  mais  umas  quatro  garotas  e  aff  é  claro  aquelas  vadias  dosD2,  tem  mais  umas  quatro  garotas  e  aff  é  claro  aquelas  vadias  dos  
playboyzinhos. -playboyzinhos. - ela disse bem incomodada e eu ri mesmo. ela disse bem incomodada e eu ri mesmo.  

—Vadias dos —Vadias dos playboyzinhosplayboyzinhos? - repeti.? - repeti.
—É... elas correm para os caras mais ricos daqui, tem que ver, estão—É... elas correm para os caras mais ricos daqui, tem que ver, estão   

com uma máquina diferente toda hora e para ganhar delas é quase umcom uma máquina diferente toda hora e para ganhar delas é quase um  
milagre, ninguém sabe o que eles fazem nos carros e são os mais loucosmilagre, ninguém sabe o que eles fazem nos carros e são os mais loucos   
dirigindo.  Os  manos  que  correm  para  eles  quase  sempre  arrasamdirigindo.  Os  manos  que  correm  para  eles  quase  sempre  arrasam  
também.também.

—Interessante, gostaria de conhecer.—Interessante, gostaria de conhecer.
—Não gostaria não, ninguém gosta, mas já um tempo que eles não—Não gostaria não, ninguém gosta, mas já um tempo que eles não  

aparecem por aqui. Agora vamos batizar o meu bebê.aparecem por aqui. Agora vamos batizar o meu bebê.
Júlia disse ao colocar o carro na linha de partida, no outro carroJúlia disse ao colocar o carro na linha de partida, no outro carro  

estava uma garota morena usando um boné e muitas correntes douradas,estava uma garota morena usando um boné e muitas correntes douradas,   
estava numa máquina verde limão com linhas marrons nas portas. Assimestava numa máquina verde limão com linhas marrons nas portas. Assim  
que  a  partida  foi  autorizada  os  carros  aceleraram  a  mil!  Foi  demais!que  a  partida  foi  autorizada  os  carros  aceleraram  a  mil!  Foi  demais!   
Aquela adrenalina não se comparava a dar um tiro na cara de um ser dasAquela adrenalina não se comparava a dar um tiro na cara de um ser das  
trevas, era muito melhor!trevas, era muito melhor!

—Uuuul é isso aí bebê da mamãe, vamos deixar essa otária para—Uuuul é isso aí bebê da mamãe, vamos deixar essa otária para  
trás.trás.

—Uau!  Ele  corre  demais!  -  falei  estupefata  vendo  o  marcador—Uau!  Ele  corre  demais!  -  falei  estupefata  vendo  o  marcador  
acusando 210km/h e nem tínhamos chegado na rodovia.acusando 210km/h e nem tínhamos chegado na rodovia.

—É isso aí – ela comemorou – garotas más vivem rápido, Lavígnia.—É isso aí – ela comemorou – garotas más vivem rápido, Lavígnia.
—Gostei disso – falei olhando rápido para ela – garotas más vivem—Gostei disso – falei olhando rápido para ela – garotas más vivem  

rápido.rápido.
—E as  boazinhas  estão  em casa  chorando pelos  namorados  que—E as  boazinhas  estão  em casa  chorando pelos  namorados  que  

estão atrás de nós agora. - ela disse com uma risada e curti pra caramba.estão atrás de nós agora. - ela disse com uma risada e curti pra caramba.
Assim que chegamos na rodovia o eclipse foi a 240km/h e a outraAssim que chegamos na rodovia o eclipse foi a 240km/h e a outra   

garota ficou alguns metros atrás de nós.garota ficou alguns metros atrás de nós.
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—Ela está mal com esse carro, né?—Ela está mal com esse carro, né?
—Não muito,  você deixa para dar o que o carro tem de melhor—Não muito,  você deixa para dar o que o carro tem de melhor  

quando está perto da linha de chegada gata, não esquece disso. Na ida aquando está perto da linha de chegada gata, não esquece disso. Na ida a  
gente amacia o motor e na volta é pau na máquina.gente amacia o motor e na volta é pau na máquina.

—Vou lembrar disso. - então meu celular tocou, peguei-o e vi que—Vou lembrar disso. - então meu celular tocou, peguei-o e vi que  
era o Neit – aff, não vou atender.era o Neit – aff, não vou atender.

—É o namorado? - ela indagou.—É o namorado? - ela indagou.
—Não é mas age como se fosse. - respondi vendo tudo passar como—Não é mas age como se fosse. - respondi vendo tudo passar como  

um borrão aos lados.um borrão aos lados.
—Ah isso é um pé!  Meu  —Ah isso é um pé!  Meu  ex-boy  ex-boy  também vive enchendo a minhatambém vive enchendo a minha  

mala, detesto caras que não aceitam ficar para trás, e eu sou especialistamala, detesto caras que não aceitam ficar para trás, e eu sou especialista   
nisso. - riu ela orgulhosa – olha ali o trevo, a gente vai fazer a volta ali.nisso. - riu ela orgulhosa – olha ali o trevo, a gente vai fazer a volta ali.

—Vocês fazem só este trajeto?—Vocês fazem só este trajeto?
—Não,  tem  o  pela  estrada  da  floresta  velha,  são  uns  dez—Não,  tem  o  pela  estrada  da  floresta  velha,  são  uns  dez   

quilômetros pra ir e pra voltar, a gente faz quilômetros pra ir e pra voltar, a gente faz driftdrift também, é competição de também, é competição de  
arrancada sabe... ai que vaca!arrancada sabe... ai que vaca!

Minha  coleguinha  irritou-se  quando  a  outra  passou  na  frenteMinha  coleguinha  irritou-se  quando  a  outra  passou  na  frente  
ganhou  muitos  metros  de  vantagem.  Ela  acelerou,  pisou  fundo  noganhou  muitos  metros  de  vantagem.  Ela  acelerou,  pisou  fundo  no  
acelerador  mas o  carro  se  recusava a  passar  de  270 ou 271km/h já  aacelerador  mas o  carro  se  recusava a  passar  de  270 ou 271km/h já  a   
concorrente estava por volta de 275.concorrente estava por volta de 275.

—Ele não faz muita coisa, droga.—Ele não faz muita coisa, droga.
Reclamou Júlia quando faltavam poucos quilômetros para a linhaReclamou Júlia quando faltavam poucos quilômetros para a linha  

de chegada, a outra ia ganhar com certeza... se eu não estivesse ali. Se eude chegada, a outra ia ganhar com certeza... se eu não estivesse ali. Se eu  
iria trapacear? Que se dane, eu podia mesmo! Concentrei minha mente noiria trapacear? Que se dane, eu podia mesmo! Concentrei minha mente no  
motor e o fiz dar mais do que podia, do “nada” o marcador voou paramotor e o fiz dar mais do que podia, do “nada” o marcador voou para   
295km/h  e  explodiu  na  frente  do  outro  carro  deixando-o  para  trás  e295km/h  e  explodiu  na  frente  do  outro  carro  deixando-o  para  trás  e   
voando pela linha de chegada em uns cinco segundos.voando pela linha de chegada em uns cinco segundos.

—Ahhhhhhhhhhhhhh – Júlia começou a gritar  - isso foi demais!—Ahhhhhhhhhhhhhh – Júlia começou a gritar  - isso foi demais!  
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Uuuuuuuul arrasou, arrasou. Você viu isso?Uuuuuuuul arrasou, arrasou. Você viu isso?
Ela comemorava rindo, gritando, batendo no volante. Uau, quantaEla comemorava rindo, gritando, batendo no volante. Uau, quanta   

adrenalina!adrenalina!
—Foi incrível, eu adorei, sério. - falei rindo também.—Foi incrível, eu adorei, sério. - falei rindo também.
—Cara, não sei o que houve aqui, do nada ele voou pela pista, bah—Cara, não sei o que houve aqui, do nada ele voou pela pista, bah   

foi muito show.foi muito show.
Sim, do “nada”.  Eu sorri  muito satisfeita que meus poderes iamSim, do “nada”.  Eu sorri  muito satisfeita que meus poderes iam  

bem além do que eu esperava, era como protagonizar a série Heroes sóbem além do que eu esperava, era como protagonizar a série Heroes só  
que na vida  real.  Asim que ela  parou o carro,  saímos dele  e  a  galeraque na vida  real.  Asim que ela  parou o carro,  saímos dele  e  a  galera  
estava a toda, comemorando demais aquela corrida vibrante. Eu me sentiestava a toda, comemorando demais aquela corrida vibrante. Eu me senti   
muito bem junto com eles e já tinha programa garantido para as noites demuito bem junto com eles e já tinha programa garantido para as noites de   
folga, naquela noite teve competição de drift que foi super demais, muitafolga, naquela noite teve competição de drift que foi super demais, muita   
música,  muita curtição e fiz  muitos  novos amigos.  Na volta  para casamúsica,  muita curtição e fiz  muitos  novos amigos.  Na volta  para casa   
consegui  uma carona com JP  e  Júlia  que deixava o  carro  em um dosconsegui  uma carona com JP  e  Júlia  que deixava o  carro  em um dos   
galpões, isso por volta das três horas da manhã.galpões, isso por volta das três horas da manhã.

—Aparece lá hoje à noite. - ela convidou assim que o carro parou.—Aparece lá hoje à noite. - ela convidou assim que o carro parou.
—É beleza, vamos ver se você sabe correr, valeu? - JP.—É beleza, vamos ver se você sabe correr, valeu? - JP.
—Pode deixar – pisquei – nos vemos lá. Valeu a carona.—Pode deixar – pisquei – nos vemos lá. Valeu a carona.
—De nada, gatona, te vejo lá. -  ele falou.—De nada, gatona, te vejo lá. -  ele falou.
—Até.—Até.
Júlia acenou pela janela aberta e o carro sumiu em segundos pelaJúlia acenou pela janela aberta e o carro sumiu em segundos pela   

rua,  nossa  que  povo  doido!  Eram  viciados  em  velocidade  até  onderua,  nossa  que  povo  doido!  Eram  viciados  em  velocidade  até  onde  
poderiam abusar.  Entrei  bem devagar em casa e  logo  fui  dormir,  nãopoderiam abusar.  Entrei  bem devagar em casa e  logo  fui  dormir,  não  
tínhamos nada programado como caçadores mas de uma hora para outratínhamos nada programado como caçadores mas de uma hora para outra  
Roma poderia mandar o trabalho, então era bom descansar um pouco.Roma poderia mandar o trabalho, então era bom descansar um pouco.   
Acordei umas onze e meia da manhã, o vô tinha ido jogar com os amigosAcordei umas onze e meia da manhã, o vô tinha ido jogar com os amigos   
e a vó para a escola.e a vó para a escola.

—Onde você se meteu ontem à noite? - Mari indagou quando entrei—Onde você se meteu ontem à noite? - Mari indagou quando entrei   
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na cozinha, estava com os cabelos cor de rosa presos num rabo de cavalona cozinha, estava com os cabelos cor de rosa presos num rabo de cavalo  
bem alto e desajeitado.bem alto e desajeitado.

—Estava  com  uma  galera  nova  que  conheci  por  aí  –  respondi—Estava  com  uma  galera  nova  que  conheci  por  aí  –  respondi  
indiferente enquanto pegava um café – e você?indiferente enquanto pegava um café – e você?

—Fui ao cinema com o Léo, quando cheguei você tinha saído.—Fui ao cinema com o Léo, quando cheguei você tinha saído.
—Cinema com o Léo? Hum...  que programa mais de namorados—Cinema com o Léo? Hum...  que programa mais de namorados  

esse. - mexi com ela.esse. - mexi com ela.
—Até que poderia, né? O Léo virou um —Até que poderia, né? O Léo virou um baitabaita1111 homem, mas não rola homem, mas não rola  

não, somos tipo irmãozinhos.não, somos tipo irmãozinhos.
—Capaz. - duvidei ao sentar.—Capaz. - duvidei ao sentar.
—Claro pô, você ficaria com ele?—Claro pô, você ficaria com ele?
—Não mesmo.—Não mesmo.
—E por quê? - pressionou.—E por quê? - pressionou.
—Você está certa, só consigo vê-lo como um irmãozinho.—Você está certa, só consigo vê-lo como um irmãozinho.
—Viu? É disso que estou falando,  cara...  tô encalhada faz maior—Viu? É disso que estou falando,  cara...  tô encalhada faz maior  

tempo, preciso conhecer uns tempo, preciso conhecer uns boysboys por aqui. por aqui.
—Verdade, isso de ficar só em família não dá certo. - mordi uma—Verdade, isso de ficar só em família não dá certo. - mordi uma  

torrada.torrada.
—Ah mas vem cá, não me enrola não, entre ti e o bonitão do Neit—Ah mas vem cá, não me enrola não, entre ti e o bonitão do Neit   

rola um climão, né? Qual é prima, vai desprezar aquele gato por quantorola um climão, né? Qual é prima, vai desprezar aquele gato por quanto  
tempo mais?tempo mais?

—Aff Mari, não viaja, não vou ficar com o Neit é nunca.—Aff Mari, não viaja, não vou ficar com o Neit é nunca.
—Ué mas por quê? Nunca entendi porque você vive dando fora no—Ué mas por quê? Nunca entendi porque você vive dando fora no  

gatinho.gatinho.
—Só não quero ué!  Você sabe que não fico com ninguém muito—Só não quero ué!  Você sabe que não fico com ninguém muito  

tempo, ia ficar muito ruim o clima na equipe se ele eu vivêssemos numtempo, ia ficar muito ruim o clima na equipe se ele eu vivêssemos num  

1111 Gíria gaúcha que significa grande, muito bom ou bonito.Gíria gaúcha que significa grande, muito bom ou bonito.
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clima de exs. - expliquei.clima de exs. - expliquei.
—É... faz sentido. Mas olha a Ághs e o Zac, vivem indo e voltando e—É... faz sentido. Mas olha a Ághs e o Zac, vivem indo e voltando e   

numa boa.numa boa.
—Verdade mas funciona com eles, já comigo não vai rolar, por falar—Verdade mas funciona com eles, já comigo não vai rolar, por falar  

nisso cadê ela?nisso cadê ela?
—Deve ter ido correr, ela adora exercícios.—Deve ter ido correr, ela adora exercícios.
—E por falar nela.  -  apontei para o portão dos fundos por onde—E por falar nela.  -  apontei para o portão dos fundos por onde  

minha irmã entrava com um shortinho branco bem curto e camiseta larga.minha irmã entrava com um shortinho branco bem curto e camiseta larga.
—E aí gurias? - ela cumprimentou indo direto pegar um copo de—E aí gurias? - ela cumprimentou indo direto pegar um copo de  

água.água.
—Fala aí. - Mari.—Fala aí. - Mari.
—À que horas você sai para correr? - quis saber quando ela veio—À que horas você sai para correr? - quis saber quando ela veio  

sentar-se conosco.sentar-se conosco.
—Ah,  hoje  fui  tarde  lá  pelas  dez,  fui  dormir  tarde  ontem.  -—Ah,  hoje  fui  tarde  lá  pelas  dez,  fui  dormir  tarde  ontem.  -  

respondeu ela pegando uma torrada.respondeu ela pegando uma torrada.
—É eu vi,  todo mundo saiu para farrear ontem e só eu fui num—É eu vi,  todo mundo saiu para farrear ontem e só eu fui num   

programinha básico, né? - Mari.programinha básico, né? - Mari.
—Tu saiu com o Léo, né? —Tu saiu com o Léo, né? 
—Fomos ao cinema e tu?—Fomos ao cinema e tu?
—Bah vocês nem imaginam, fui caminhar na praça e encontrei o—Bah vocês nem imaginam, fui caminhar na praça e encontrei o  

Alan, aquele vizinho que brincava com a  gente, lembram? Ele tem umaAlan, aquele vizinho que brincava com a  gente, lembram? Ele tem uma   
banda de rock muito tri e me convidou para ir vê-los tocar num barzinhobanda de rock muito tri e me convidou para ir vê-los tocar num barzinho  
ali no centro. Muito tri.ali no centro. Muito tri.

—Alan? Aquele que morava ali na frente, né? - indaguei.—Alan? Aquele que morava ali na frente, né? - indaguei.
—Humrum, nossa ele tá muito gato. - minha irmã suspirou e nós—Humrum, nossa ele tá muito gato. - minha irmã suspirou e nós  

rimos.rimos.
—Ihhhh e o namorado Ághs? - Mari.—Ihhhh e o namorado Ághs? - Mari.
—Que namorado?! - ela espantou-se.—Que namorado?! - ela espantou-se.
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—Ah para! Vocês são tudo cegas tchê?! O Zac é louco por ti, o Neit—Ah para! Vocês são tudo cegas tchê?! O Zac é louco por ti, o Neit   
caidão pela Nia e vocês ficam se fazendo. Bah se fosse eu pegava mesmo.caidão pela Nia e vocês ficam se fazendo. Bah se fosse eu pegava mesmo.

—Ah é, jura né? O Zac é maior mulherengo, a gente se curte sim—Ah é, jura né? O Zac é maior mulherengo, a gente se curte sim  
mas rolar algo mais sério não dá.mas rolar algo mais sério não dá.

—Mas ele gosta de você. - falei lembrando da conversa que tivemos—Mas ele gosta de você. - falei lembrando da conversa que tivemos  
no carro – ele até reclamou que você está dando foras demais.no carro – ele até reclamou que você está dando foras demais.

—Sério? - ela abriu um sorriso grande – o que ele falou? —Sério? - ela abriu um sorriso grande – o que ele falou? 
—Falou isso mesmo, tá cansado de tanto fora.—Falou isso mesmo, tá cansado de tanto fora.
—Tadinho, vou pensar se mudo a situação dele.—Tadinho, vou pensar se mudo a situação dele.
—Ele  parece  que  gosta  mesmo  de  você  irmã,  será  que  sai  um—Ele  parece  que  gosta  mesmo  de  você  irmã,  será  que  sai  um  

casamento aí? - provoquei.casamento aí? - provoquei.
—Como eu disse, ele é um mulherengo aparentemente incurável,—Como eu disse, ele é um mulherengo aparentemente incurável,  

não sei se quero um bode desses na minha vidinha linda.não sei se quero um bode desses na minha vidinha linda.
—Mas acho que vale a pena investir em tentar, ele é um homem e—Mas acho que vale a pena investir em tentar, ele é um homem e   

tanto. - Mari estava a cupido naquela manhã.tanto. - Mari estava a cupido naquela manhã.
—Vamos ver no que dá, não nego que ele me agrada bastante. - ela—Vamos ver no que dá, não nego que ele me agrada bastante. - ela  

exagerou na palavra “bastante”.exagerou na palavra “bastante”.
—Psss e tinha como não agradar, Ághs, fala sério. - revirei os olhos.—Psss e tinha como não agradar, Ághs, fala sério. - revirei os olhos.
—O  Neit  também  agrada  bastante  qualquer  mulher  e  tu  vive—O  Neit  também  agrada  bastante  qualquer  mulher  e  tu  vive  

fazendo doce para o coitado. - fuzilou minha irmã.fazendo doce para o coitado. - fuzilou minha irmã.
—Ai  cara,  de  novo  essa  história?  -  soltei  o  ar  pela  boca  com—Ai  cara,  de  novo  essa  história?  -  soltei  o  ar  pela  boca  com  

exaspero – já disse que essa coisa de relacionamento é furada para mim.exaspero – já disse que essa coisa de relacionamento é furada para mim.   
Não dá, aceitem que dói mesmo.Não dá, aceitem que dói mesmo.

—Garanto  que  isso  é  coisa  daquele  vampiro  idiota  que  você—Garanto  que  isso  é  coisa  daquele  vampiro  idiota  que  você  
namorou, credo, viu no que deu? Agora que você pensa que todos osnamorou, credo, viu no que deu? Agora que você pensa que todos os   
homens são iguais. - minha irmã deslanchou a falar.homens são iguais. - minha irmã deslanchou a falar.

—É... ele me ensinou umas coisinhas, entre elas que quando você—É... ele me ensinou umas coisinhas, entre elas que quando você  
ama alguém está literalmente colocando sua vida nas mãos do outro e eleama alguém está literalmente colocando sua vida nas mãos do outro e ele   
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pode ferrar com ela a hora que quiser. Por isso mesmo eu tô fora dessespode ferrar com ela a hora que quiser. Por isso mesmo eu tô fora desses   
rolos.rolos.

—Só tenho pena do Neit,  tadinho, tá encarando essa pedreira há—Só tenho pena do Neit,  tadinho, tá encarando essa pedreira há  
uns seis anos já. - riu minha irmã.uns seis anos já. - riu minha irmã.

—Seis anos mesmo... gente como o tempo passou rápido.—Seis anos mesmo... gente como o tempo passou rápido.
—E falando nele – indiquei o carro que estacionava no portão de—E falando nele – indiquei o carro que estacionava no portão de  

trás – eis que ele aparece.trás – eis que ele aparece.
Vi  a  gracinha  sair  do  carro  com  óculos  escuros  tipo  aviador,Vi  a  gracinha  sair  do  carro  com  óculos  escuros  tipo  aviador,   

bermuda verde escuro e camiseta do Aerosmith. Involuntariamente sorribermuda verde escuro e camiseta do Aerosmith. Involuntariamente sorri   
quando  o  vi...  mas  é  claro  que  era  porque  eu  sabia  que  ele  vinhaquando  o  vi...  mas  é  claro  que  era  porque  eu  sabia  que  ele  vinha   
desculpar-se por ter me deixado na noite anterior... só por isso.desculpar-se por ter me deixado na noite anterior... só por isso.

—Oi meninas. - ele disse parando na porta.—Oi meninas. - ele disse parando na porta.
—Não morre mais! Estávamos falando de você. - disse minha irmã.—Não morre mais! Estávamos falando de você. - disse minha irmã.   

- entra aí.- entra aí.
—É mesmo?  De bem ou de  mal?  -  perguntou tirando  o  óculos,—É mesmo?  De bem ou de  mal?  -  perguntou tirando  o  óculos,   

nossa mas por que ele tinha que usar aquele perfume?nossa mas por que ele tinha que usar aquele perfume?
—E tem como falar mal de você, gatinho? - Mari.—E tem como falar mal de você, gatinho? - Mari.
—Assim vou ficar me achando, Mari.—Assim vou ficar me achando, Mari.
—Não se ache, você é. Agora vou saindo de fininho porque acho—Não se ache, você é. Agora vou saindo de fininho porque acho  

que seu assunto é só com uma certa pessoa. - olhou para mim na maiorque seu assunto é só com uma certa pessoa. - olhou para mim na maior   
cara dura e saiu.cara dura e saiu.

—Na verdade sim... quero falar contigo, Nia.—Na verdade sim... quero falar contigo, Nia.
—Preciso tomar um banho – Ághs pulou da cadeira – a gente se vê—Preciso tomar um banho – Ághs pulou da cadeira – a gente se vê   

Neit.Neit.
—Até mais Ágatha.—Até mais Ágatha.
—Senta aí. – indiquei a cadeira assim que ficamos sozinhos.—Senta aí. – indiquei a cadeira assim que ficamos sozinhos.
—Desculpe por ontem, sei que agi feito um idiota. - disse depois de—Desculpe por ontem, sei que agi feito um idiota. - disse depois de  

sentar e eu balancei a cabeça.sentar e eu balancei a cabeça.
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—Não esquenta, tá de boa.—Não esquenta, tá de boa.
—Não  está  não,  te  liguei  várias  até  de  madrugada  e  você  não—Não  está  não,  te  liguei  várias  até  de  madrugada  e  você  não   

atendeu.atendeu.
—Ligou? - estranhei – então meu celular deve ter descarregado pois—Ligou? - estranhei – então meu celular deve ter descarregado pois   

só vi a primeira ligação.só vi a primeira ligação.
—Que não atendeu. - apontou.—Que não atendeu. - apontou.
—Estava ocupada... bem ocupada.—Estava ocupada... bem ocupada.
—Acho que nem quero saber com o que – ele encarou a mesa por—Acho que nem quero saber com o que – ele encarou a mesa por   

uns instantes – como veio para casa? Eu voltei para te buscar mas vocêuns instantes – como veio para casa? Eu voltei para te buscar mas você  
não estava mais lá.não estava mais lá.

—Você voltou? - perguntei com um sorriso iluminado - que fofo!—Você voltou? - perguntei com um sorriso iluminado - que fofo!
—Claro...  não  podia  te  deixar  lá  sozinha  mas  não  consigo  me—Claro...  não  podia  te  deixar  lá  sozinha  mas  não  consigo  me  

acostumar que você se vira muito bem.acostumar que você se vira muito bem.
—Geralmente sim, já disse para não esquentar.—Geralmente sim, já disse para não esquentar.
—Voltou de táxi? - ele parecia em conflito.—Voltou de táxi? - ele parecia em conflito.
—Não,  conheci  um  cara  e  ele  me  trouxe  para  casa  depois.  -—Não,  conheci  um  cara  e  ele  me  trouxe  para  casa  depois.  -   

respondi de forma automática e ele soltou o ar com força.respondi de forma automática e ele soltou o ar com força.
—Você  sempre  consegue  me  fazer  sentir  muito  mal.  -  ele  me—Você  sempre  consegue  me  fazer  sentir  muito  mal.  -  ele  me  

encarou com aqueles olhos lindos de morrer.encarou com aqueles olhos lindos de morrer.
—Foi você que me deixou lá sozinha. - acusei.—Foi você que me deixou lá sozinha. - acusei.
—Eu sei... perdoe-me por favor, é que... bem você sabe. - pareceu—Eu sei... perdoe-me por favor, é que... bem você sabe. - pareceu  

sem jeito e eu senti uma coisa estranha.sem jeito e eu senti uma coisa estranha.
—Eu  que  quis  estender  a  noite,  não  precisa  se  culpar  por  não—Eu  que  quis  estender  a  noite,  não  precisa  se  culpar  por  não  

querer ficar, ué. Esquece isso. - garanti bem na tranquilidade.querer ficar, ué. Esquece isso. - garanti bem na tranquilidade.
Neit suspirou alto e ficou olhando para o teto por um bom tempo.Neit suspirou alto e ficou olhando para o teto por um bom tempo.
—Então... quem você conheceu? - aquilo pareceu torturá-lo.—Então... quem você conheceu? - aquilo pareceu torturá-lo.
—Um sujeito  muito gente boa,  não se preocupe pois como você—Um sujeito  muito gente boa,  não se preocupe pois como você  

pode ver ele me trouxe sã e salva para casa.pode ver ele me trouxe sã e salva para casa.
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—Estou vendo, você está bem feliz. - aquilo foi uma acusação.—Estou vendo, você está bem feliz. - aquilo foi uma acusação.
—Muito.—Muito.
—Sempre independente - disse antes de levantar-se – bem eu só—Sempre independente - disse antes de levantar-se – bem eu só  

queria ver se você está bem.queria ver se você está bem.
—Estou ótima, sabe que não tem que preocupar-se comigo.—Estou ótima, sabe que não tem que preocupar-se comigo.
—Gostaria de fazer isso, mas não consigo. - disse sério.—Gostaria de fazer isso, mas não consigo. - disse sério.
—Você tem que relaxar, age  o tempo todo como o responsável por—Você tem que relaxar, age  o tempo todo como o responsável por  

todos. - aconselhei e ele me deu um sorriso conformado.todos. - aconselhei e ele me deu um sorriso conformado.
—Não, por todos não.—Não, por todos não.
Então ele olhou em meus olhos e senti um arrepio me percorrer,Então ele olhou em meus olhos e senti um arrepio me percorrer,   

ficamos  presos  naquele  momento  por  um  tempinho  razoável  até  euficamos  presos  naquele  momento  por  um  tempinho  razoável  até  eu  
levantar e quebrar o climão.levantar e quebrar o climão.

—E aí? Estamos sem trabalho ainda? - indaguei ao ir largar a louça—E aí? Estamos sem trabalho ainda? - indaguei ao ir largar a louça   
na pia.na pia.

—Ainda sim, mas isso não vai durar muito tempo. É melhor manter—Ainda sim, mas isso não vai durar muito tempo. É melhor manter  
a forma.a forma.

—É  melhor  para  sua  vida  que  você  não  tenha  me chamado de—É  melhor  para  sua  vida  que  você  não  tenha  me chamado de  
gorda. - ameacei e ele riu.gorda. - ameacei e ele riu.

—Eu quis dizer quanto a treinar, planejamos um treinamento para—Eu quis dizer quanto a treinar, planejamos um treinamento para  
esse fim de semana. esse fim de semana. 

—Claro, pode contar comigo.—Claro, pode contar comigo.
—Está bem... a gente se vê então.—Está bem... a gente se vê então.
—Ah isso com certeza.—Ah isso com certeza.
Pisquei para ele antes de dar as costas para lavar a xícara e o ouviPisquei para ele antes de dar as costas para lavar a xícara e o ouvi  

suspirar sem nenhuma discrição, demorou-se mais algum tempo e depoissuspirar sem nenhuma discrição, demorou-se mais algum tempo e depois   
foi embora. Bem, a vida  tem que continuar. Naquela noite voltei ao localfoi embora. Bem, a vida  tem que continuar. Naquela noite voltei ao local   
dos rachas, não sei por que mas D2 insistiu que queria mesmo ver se eudos rachas, não sei por que mas D2 insistiu que queria mesmo ver se eu   
sabia correr, ganhei as duas corridas com o Audi preto e dourado dele. Osabia correr, ganhei as duas corridas com o Audi preto e dourado dele. O  

                                                                             ~~ 274274 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

treinamento  do  final  de  semana  na  propriedade  dos  Von  Otman  foitreinamento  do  final  de  semana  na  propriedade  dos  Von  Otman  foi  
dureza  mas  muito  necessário.  Na  semana  seguinte  toda  a  equipe  dosdureza  mas  muito  necessário.  Na  semana  seguinte  toda  a  equipe  dos  
caçadores  teve  que deslocar  até  São  Francisco  de  Paula  na  serra  paracaçadores  teve  que deslocar  até  São  Francisco  de  Paula  na  serra  para  
caçar, veja só, um lobisomem que aterrorizava a região há meses.caçar, veja só, um lobisomem que aterrorizava a região há meses.

Levamos quatro noites até encontrar a fera depois de seguir pistas eLevamos quatro noites até encontrar a fera depois de seguir pistas e   
relatos dos moradores. A criatura ainda não tinha feito nenhuma vítimarelatos dos moradores. A criatura ainda não tinha feito nenhuma vítima  
humana mas devorado grande parte dos rebanhos de ovelhas na áreahumana mas devorado grande parte dos rebanhos de ovelhas na área  
rural. A pior parte é ter que ver ele voltando a ser um homem depois derural. A pior parte é ter que ver ele voltando a ser um homem depois de  
liberto da maldição, senti como se tivesse matado uma pessoa embora osliberto da maldição, senti como se tivesse matado uma pessoa embora os  
responsáveis pelos tiros fatais fossem Neit e Zac. Estar presente quandoresponsáveis pelos tiros fatais fossem Neit e Zac. Estar presente quando  
aquele  corpo foi  jogado numa cova na floresta  e depois  queimado foiaquele  corpo foi  jogado numa cova na floresta  e depois  queimado foi   
horrível.horrível.

Realmente o chamado poderia ser confundido com uma maldiçãoRealmente o chamado poderia ser confundido com uma maldição  
facilmente.  Enfim,  vamos  vivendo  pois  é  assim  que  a  banda  toca.facilmente.  Enfim,  vamos  vivendo  pois  é  assim  que  a  banda  toca.   
Confesso que estava bastante ansiosa para voltar às corridas já que tinhaConfesso que estava bastante ansiosa para voltar às corridas já que tinha  
ficado uma semana fora por causa do lobisomem.ficado uma semana fora por causa do lobisomem.

—Olha quem voltou! - D2 foi o  primeiro da turma a ver quando—Olha quem voltou! - D2 foi o  primeiro da turma a ver quando   
cheguei  – onde você estava furiosa?  – ele  havia mudado meu apelidocheguei  – onde você estava furiosa?  – ele  havia mudado meu apelido  
depois que ganhei todas as corridas que disputei com o carro dele.depois que ganhei todas as corridas que disputei com o carro dele.

—Fui viajar com uns amigos.—Fui viajar com uns amigos.
Respondi enquanto cumprimentava o resto da galera. Os motores jáRespondi enquanto cumprimentava o resto da galera. Os motores já  

esquentavam para a primeira corrida da noite, o som de  uma músicaesquentavam para a primeira corrida da noite, o som de  uma música   
moderna e animada se espalhava pelo lugar. Já tinham se passado umasmoderna e animada se espalhava pelo lugar. Já tinham se passado umas  
duas  horas,  eu  estava  encostada  no  carro  da  Júlia  bebendo  umduas  horas,  eu  estava  encostada  no  carro  da  Júlia  bebendo  um  
refrigerante  junto  com  mais  algumas  pessoas  quando  Trish  chegourefrigerante  junto  com  mais  algumas  pessoas  quando  Trish  chegou  
animada.animada.

—Aí galera, saca só, o Orlando está desafiando todo mundo com—Aí galera, saca só, o Orlando está desafiando todo mundo com  
uma corrida valendo o carro de quem perder.uma corrida valendo o carro de quem perder.
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—Ulll. - foi geral na galera.—Ulll. - foi geral na galera.
—Esse cara é piradão, ae. - JP falou.—Esse cara é piradão, ae. - JP falou.
—Ae furiosa, vai lá. - Júlia surgiu.—Ae furiosa, vai lá. - Júlia surgiu.
—Mas eu não tenho carro para correr. - falei o óbvio.—Mas eu não tenho carro para correr. - falei o óbvio.
—Eu empresto o meu, mas óh se perder vai me dever um igual. -—Eu empresto o meu, mas óh se perder vai me dever um igual. -   

ela apontou o dedo.ela apontou o dedo.
—Você ganha todas, cara, vai lá. - Trish me incentivou. —Você ganha todas, cara, vai lá. - Trish me incentivou. 
—Vamos ver  qual brinquedinho ele trouxe.—Vamos ver  qual brinquedinho ele trouxe.
Topei ver se valia a pena o risco pois mesmo com meus poderes euTopei ver se valia a pena o risco pois mesmo com meus poderes eu  

quase perdi algumas corridas para carros possantes, embora o audi do D2quase perdi algumas corridas para carros possantes, embora o audi do D2   
estivesse bem caidinho na verdade. Quando cheguei na pista a poucosestivesse bem caidinho na verdade. Quando cheguei na pista a poucos  
metros de onde estava antes vi o tal Orlando encostado no capô de ummetros de onde estava antes vi o tal Orlando encostado no capô de um  
Camaro branco 2015 da hora.Camaro branco 2015 da hora.

—Eu topo.—Eu topo.
Aceitei o desafio sabendo que eu podia forçar o Porsche da JúliaAceitei o desafio sabendo que eu podia forçar o Porsche da Júlia  

pois os motores novos estavam arrebentando. O pessoal em volta entroupois os motores novos estavam arrebentando. O pessoal em volta entrou  
no clima fazendo um no clima fazendo um barulhãobarulhão..  

—Ihuuul é isso gata furiosa, já está na hora de você ter o seu carro.—Ihuuul é isso gata furiosa, já está na hora de você ter o seu carro.   
Vai lá e arrasa. Vai lá e arrasa. 

D2 bateu nas minhas costas, Júlia chegou e me deu a chave do seuD2 bateu nas minhas costas, Júlia chegou e me deu a chave do seu  
bebê, como ela chamava.bebê, como ela chamava.

—Se ganhar, o Camaro é seu, se perder tá me devendo um igual. -—Se ganhar, o Camaro é seu, se perder tá me devendo um igual. -   
Júlia avisou e eu vi que se eu perdesse ela se daria bem pois o preço deJúlia avisou e eu vi que se eu perdesse ela se daria bem pois o preço de  
um Camaro ultrapassava o valor o carro dela.um Camaro ultrapassava o valor o carro dela.

—Já é.—Já é.
Topei sentindo a adrenalina correndo pelas minhas veias, uma vidaTopei sentindo a adrenalina correndo pelas minhas veias, uma vida  

de  riscos  e  perigos  é  deliciosa.  O  tal  do  dono  do  Camaro  ficava  mede  riscos  e  perigos  é  deliciosa.  O  tal  do  dono  do  Camaro  ficava  me  
olhando com deboche, na cabeça dele seria fácil ganhar de uma novata,olhando com deboche, na cabeça dele seria fácil ganhar de uma novata,   
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né? né? 
“ Vai nessa, mané ”“ Vai nessa, mané ”

Pensei lançando um sorriso maligno e um olhar desafiador nele.Pensei lançando um sorriso maligno e um olhar desafiador nele.   
Levei o carro para a pista e dois segundos depois D2 estava na janelaLevei o carro para a pista e dois segundos depois D2 estava na janela   
dando-me  dicas  a  fim  de  superar  o  transformer  ali  do  lado.  Escuteidando-me  dicas  a  fim  de  superar  o  transformer  ali  do  lado.  Escutei  
fingindo prestar atenção já que ele não sabia que eu poderia vencer muitofingindo prestar atenção já que ele não sabia que eu poderia vencer muito   
fácil. Pneus queimando, motores roncando, o cara do Camaro me olhandofácil. Pneus queimando, motores roncando, o cara do Camaro me olhando  
com desafio... eu iria ficar muito bem no volante daquele lindo carro. Acom desafio... eu iria ficar muito bem no volante daquele lindo carro. A  
guria do lencinho levantou o braço e então a largada foi dada.guria do lencinho levantou o braço e então a largada foi dada.

Acelerei  e  os  carros  voaram pela  pista,  ao  chegar  na  rodovia  oAcelerei  e  os  carros  voaram pela  pista,  ao  chegar  na  rodovia  o   
Camaro  estourou  feito  um  foguete  na  minha  frente,  simplesmente  osCamaro  estourou  feito  um  foguete  na  minha  frente,  simplesmente  os  
faróis viraram duas luzinhas distantes.faróis viraram duas luzinhas distantes.

—Droga!—Droga!
Xinguei  vendo  que  a  parada  ia  ser  dura.  Ativei  os  venenos  doXinguei  vendo  que  a  parada  ia  ser  dura.  Ativei  os  venenos  do  

Porsche e ele disparou quase encostando no adversário. Orlando aindaPorsche e ele disparou quase encostando no adversário. Orlando ainda  
me olhou e acenou, ai que ódio!  Depois disso ele disparou alguns metrosme olhou e acenou, ai que ódio!  Depois disso ele disparou alguns metros   
na minha frente e virou o trevo feito um raio. Pisei fundo e fiz os pneusna minha frente e virou o trevo feito um raio. Pisei fundo e fiz os pneus   
cantarem ao virar o carro todo de uma vez patinando pelo trevo, piseicantarem ao virar o carro todo de uma vez patinando pelo trevo, pisei  
fundo outra vez e consegui encostar na traseira dele. Porém toda vez quefundo outra vez e consegui encostar na traseira dele. Porém toda vez que  
eu tentava ultrapassar o infeliz me fechava! Deu vontade de atirar aqueleeu tentava ultrapassar o infeliz me fechava! Deu vontade de atirar aquele  
carro  para  fora  da  pista  mas  eu  não  podia  estragar  meu  primeirocarro  para  fora  da  pista  mas  eu  não  podia  estragar  meu  primeiro  
esportivo.esportivo.

Então quase na média de um quilômetro para a chegada, o carroEntão quase na média de um quilômetro para a chegada, o carro  
branco  roncou e  disparou  outra  vez  feito  um  raio  na  minha  frente  ebranco  roncou e  disparou  outra  vez  feito  um  raio  na  minha  frente  e   
entrou na parte final da corrida na minha frente.entrou na parte final da corrida na minha frente.

—Ah que se dane, hora de trapacear.—Ah que se dane, hora de trapacear.
Só que dessa vez ao invés de envenenar de cinética o motor doSó que dessa vez ao invés de envenenar de cinética o motor do   
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Porche  eu  fiz  a  velocidade  do  Camaro  reduzir  ao  concentrar-me  nosPorche  eu  fiz  a  velocidade  do  Camaro  reduzir  ao  concentrar-me  nos   
pneus  dele.  Deu  o  maior  trabalho  segurar  aquele  transformer  maspneus  dele.  Deu  o  maior  trabalho  segurar  aquele  transformer  mas  
consegui passar na frente dele e ultrapassei a linha de chegada uns doisconsegui passar na frente dele e ultrapassei a linha de chegada uns dois  
metros antes dele. Foi dureza, quase perdi... mas ganhei! Fiz a volta parametros antes dele. Foi dureza, quase perdi... mas ganhei! Fiz a volta para   
devolver o carro da Júlia comemorando feito louca minha vitória. Cara,devolver o carro da Júlia comemorando feito louca minha vitória. Cara,   
ganhei um Camaro!!!ganhei um Camaro!!!

—Arrasoooooooou!  -  o pessoal  batia palmas e  gritava,  assobiava—Arrasoooooooou!  -  o pessoal  batia palmas e  gritava,  assobiava   
quando eu saí.quando eu saí.

—Ae garota! - Júlia me abraçou – destruiu.—Ae garota! - Júlia me abraçou – destruiu.
—Eu disse,  eu disse,  viram fui eu que disse que essa gata sabia—Eu disse,  eu disse,  viram fui eu que disse que essa gata sabia  

correr. - D2 comemorava cheio de si, parecia até meu empresário.correr. - D2 comemorava cheio de si, parecia até meu empresário.
—Bah, se deu bem hein? - Trish sorriu para mim.—Bah, se deu bem hein? - Trish sorriu para mim.
—Só não gostei da cor dele, você vai dar um jeito nisso não vai?—Só não gostei da cor dele, você vai dar um jeito nisso não vai?
—Pode crer.—Pode crer.
Então  vimos  Orlando  se  aproximando  bem  a  contra  gosto,Então  vimos  Orlando  se  aproximando  bem  a  contra  gosto,   

certamente não acreditando que havia mesmo perdido aquela máquina.certamente não acreditando que havia mesmo perdido aquela máquina.
—Bem, dívida é dívida. Mas óh, tu me passou hein? Eu pensei que—Bem, dívida é dívida. Mas óh, tu me passou hein? Eu pensei que   

iria voltar com dois carros hoje para casa. - estendeu a chave.iria voltar com dois carros hoje para casa. - estendeu a chave.
—Deu ruim – eu ri e peguei a chave – mas você foi bem, quase me—Deu ruim – eu ri e peguei a chave – mas você foi bem, quase me  

venceu. venceu. 
—É, quase – D2 se intrometeu – mas até agora ninguém ganhou—É, quase – D2 se intrometeu – mas até agora ninguém ganhou  

dessa fera aqui, rapaz. dessa fera aqui, rapaz. 
—Fazer o que né? Uma hora a gente perde.—Fazer o que né? Uma hora a gente perde.
O ex-dono do meu mais novo carro saiu e eu corri com o pessoalO ex-dono do meu mais novo carro saiu e eu corri com o pessoal   

para conhecer os detalhes do meu prêmio. JP e D2 abriram o capô parapara conhecer os detalhes do meu prêmio. JP e D2 abriram o capô para  
ver o motor e as garotas entraram comigo no carro, nem preciso dizer quever o motor e as garotas entraram comigo no carro, nem preciso dizer que  
era uma máquina, ou melhor, uma supermáquina.era uma máquina, ou melhor, uma supermáquina.

—Como você vai querer ele? - Trish quis saber.—Como você vai querer ele? - Trish quis saber.
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—Rosa pink e as faixas no capô pretas.—Rosa pink e as faixas no capô pretas.
—Vai  ficar  show,  pintar  em cima de  branco  é  moleza,  vai  ficar—Vai  ficar  show,  pintar  em cima de  branco  é  moleza,  vai  ficar   

pronto rapidinho. Vou botar uns detalhes aqui por dentro também.pronto rapidinho. Vou botar uns detalhes aqui por dentro também.
—Que ótimo, fica pronto quando? - perguntei ansiosa pois queria—Que ótimo, fica pronto quando? - perguntei ansiosa pois queria  

rodar Bom Jesus com meu brinquedinho novo.rodar Bom Jesus com meu brinquedinho novo.
—Semana que vem tá pronto.—Semana que vem tá pronto.
—Já que a pista está livre vamos botar ele para correr! - pediu Júlia.—Já que a pista está livre vamos botar ele para correr! - pediu Júlia.
—Já é.—Já é.
Acelerei  meu brinquedinho pela  pista  e  era  igual  a  pilotar  umaAcelerei  meu brinquedinho pela  pista  e  era  igual  a  pilotar  uma  

nuvem. A suspensão era magnífica, o volante leve, era demais e quando anuvem. A suspensão era magnífica, o volante leve, era demais e quando a  
customização estivesse pronta ia ficar maravilhoso. Queria ver a cara dacustomização estivesse pronta ia ficar maravilhoso. Queria ver a cara da   
Ágatha  e  da  Mari  quando  vissem  meu  bebê!  Não  fiquei  para  ver  asÁgatha  e  da  Mari  quando  vissem  meu  bebê!  Não  fiquei  para  ver  as  
corridas finais da noite mas fui  com Trish até o galpão para falar doscorridas finais da noite mas fui  com Trish até o galpão para falar dos   
detalhes a mais que eu queria. Durante a semana fui com Orlando paradetalhes a mais que eu queria. Durante a semana fui com Orlando para  
legalizar o carro em meu nome e estava tudo certo. Ele elogiou minhalegalizar o carro em meu nome e estava tudo certo. Ele elogiou minha  
maneira de dirigir e me parabenizou mais uma vez por arrancar dele amaneira de dirigir e me parabenizou mais uma vez por arrancar dele a   
maior grana com aquele carro. maior grana com aquele carro. 

D2 me ligou e disse que Orlando tinha espalhado para todo mundoD2 me ligou e disse que Orlando tinha espalhado para todo mundo  
que queria uma revanche, só que dessa vez era só pelo orgulho feridoque queria uma revanche, só que dessa vez era só pelo orgulho ferido   
dele.  Seja  como for  a  galera  estava  fazendo  apostas,  então  a  primeiradele.  Seja  como for  a  galera  estava  fazendo  apostas,  então  a  primeira   
corrida da noite de sexta-feira era minha com ele.  Sendo assim eu iriacorrida da noite de sexta-feira era minha com ele.  Sendo assim eu iria   
arrasar no look só para estrear meu carro, calça e blusa tomara-que-caiaarrasar no look só para estrear meu carro, calça e blusa tomara-que-caia   
pretas e bem justas, botinha de cano curto com salto agulha e detalhespretas e bem justas, botinha de cano curto com salto agulha e detalhes   
com correntes douradas e para completar, meu corset com correntes douradas e para completar, meu corset underbustunderbust1212 de tela de tela  
vermelho escuro. As partes de tela vermelha deixavam o preto da minhavermelho escuro. As partes de tela vermelha deixavam o preto da minha  
blusa  aparecer  ao  fundo  deixando  um  look  muito  sensual  e  luxuoso.blusa  aparecer  ao  fundo  deixando  um  look  muito  sensual  e  luxuoso.  

1212 Espécie de cinta de luxo com amarração nas costas para afinar a cintura.Espécie de cinta de luxo com amarração nas costas para afinar a cintura.
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Caprichei na maquiagem, sombra marrom e delineador gatinho preto e éCaprichei na maquiagem, sombra marrom e delineador gatinho preto e é  
claro meu adorado batom vermelho. Passei meu perfume mais cheguei,claro meu adorado batom vermelho. Passei meu perfume mais cheguei,   
uma com notas de couro e rosas.uma com notas de couro e rosas.

—Ei você não quer sair com a gente... que look poderoso maninha. -—Ei você não quer sair com a gente... que look poderoso maninha. -   
Ágatha me olhou de cima a baixo – está destruindo!Ágatha me olhou de cima a baixo – está destruindo!

—Ah valeu, hoje a noite é muito especial – eu nem fazia ideia de—Ah valeu, hoje a noite é muito especial – eu nem fazia ideia de   
quanto! Vocês vão ver, aguenta aí – e merece um look à altura.quanto! Vocês vão ver, aguenta aí – e merece um look à altura.

—Nossa, e eu ia te convidar para ir no show de motocross.—Nossa, e eu ia te convidar para ir no show de motocross.
—Bah, é hoje?—Bah, é hoje?
—É hoje mas a resposta é não pelo jeito. - ergueu uma sobrancelha.—É hoje mas a resposta é não pelo jeito. - ergueu uma sobrancelha.
—É, não vai dar. - falei pegando minha bolsa.—É, não vai dar. - falei pegando minha bolsa.
—Pode dizer o que tem de tão especial essa sua noite? - intrometeu-—Pode dizer o que tem de tão especial essa sua noite? - intrometeu-

se ela.se ela.
—Amanhã eu conto, por enquanto é segredo. - falei ajeitando os—Amanhã eu conto, por enquanto é segredo. - falei ajeitando os  

cabelos soltos, ondulados e com minha franjinha assumida.cabelos soltos, ondulados e com minha franjinha assumida.
—Quanto mistério.—Quanto mistério.
—Vocês vêm ou não? - gritou Mari impaciente lá embaixo.—Vocês vêm ou não? - gritou Mari impaciente lá embaixo.
Então nós duas descemos, ela não estava na sala e a porta estavaEntão nós duas descemos, ela não estava na sala e a porta estava  

aberta.  Lá fora  estavam o jipe do Léo com ele  e  Lídia  dentro,  e  duasaberta.  Lá fora  estavam o jipe do Léo com ele  e  Lídia  dentro,  e  duas   
motos. A Harley maravilhosa com o Neit e Zac em um modelo esportivomotos. A Harley maravilhosa com o Neit e Zac em um modelo esportivo   
laranja e preto que devia correr como um raio.laranja e preto que devia correr como um raio.

—Não sabia que você tinha uma bicicleta dessas. - brinquei e ele riu—Não sabia que você tinha uma bicicleta dessas. - brinquei e ele riu   
orgulhoso.orgulhoso.

—Comprei faz dois dias, é linda né?—Comprei faz dois dias, é linda né?
—Oh se é.—Oh se é.
—Você vem com a gente? - Neit quis saber depois me devorar com—Você vem com a gente? - Neit quis saber depois me devorar com  

os olhos.os olhos.
—Ela não vai  –  minha irmã segurou meus ombros –  já  tem um—Ela não vai  –  minha irmã segurou meus ombros –  já  tem um  
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compromisso misterioso.compromisso misterioso.
—Que pena – Léo inclinou-se para falar comigo – não gostaria de—Que pena – Léo inclinou-se para falar comigo – não gostaria de  

deixar você andando por aí vestida assim.deixar você andando por aí vestida assim.
—E o que tem de errado com minha roupa?—E o que tem de errado com minha roupa?
—Nada, tem até certo demais. - ele piscou e então o ronco poderoso—Nada, tem até certo demais. - ele piscou e então o ronco poderoso  

do carro de JP se fez ouvir e em questão de segundos surgiu aquele carrãodo carro de JP se fez ouvir e em questão de segundos surgiu aquele carrão  
parando atrás do jipe.parando atrás do jipe.

—Mas eu não vou estar sozinha, Léo. Não se preocupe. - pisquei de—Mas eu não vou estar sozinha, Léo. Não se preocupe. - pisquei de   
volta – bom show para vocês, até amanhã.volta – bom show para vocês, até amanhã.

—Nossa! De quem é esse carro?—Nossa! De quem é esse carro?
—De um  amigo.—De um  amigo.
Afastei-me  na  direção  do  carro  e  a  porta  foi  aberta  por  dentro.Afastei-me  na  direção  do  carro  e  a  porta  foi  aberta  por  dentro.   

Entrei e cumprimentei-o com um beijo no rosto.Entrei e cumprimentei-o com um beijo no rosto.
—E aí, belezinha?—E aí, belezinha?
—Oi.—Oi.
—Bah, você está muito gata hoje. Tudo para estrear o —Bah, você está muito gata hoje. Tudo para estrear o monstrãomonstrão??
Ele acelerou e vi todo o povo lá olhando abobados para o carrão eEle acelerou e vi todo o povo lá olhando abobados para o carrão e   

com certeza estavam se perguntando com quem afinal eu estava.com certeza estavam se perguntando com quem afinal eu estava.
—Tudo  de  bom  para  ele,  né?  Além  do  mais  quero  humilhar  o—Tudo  de  bom  para  ele,  né?  Além  do  mais  quero  humilhar  o   

Orlando mais uma vez já que ele está espalhando uma revanche.Orlando mais uma vez já que ele está espalhando uma revanche.
—É assim que se fala, mas óh, o cara é milionário de Gramado nem—É assim que se fala, mas óh, o cara é milionário de Gramado nem  

esquenta que o sujeito deve ter mais uns três carros iguais àquele.esquenta que o sujeito deve ter mais uns três carros iguais àquele.
—Hum, milionário extravagante então.—Hum, milionário extravagante então.
—Bastante... e aquele povo lá? É sua família?—Bastante... e aquele povo lá? É sua família?
—Sim, uma parte pelo menos.—Sim, uma parte pelo menos.
—Caraca, você tem muitos irmãos. - ele riu e eu também.—Caraca, você tem muitos irmãos. - ele riu e eu também.
—Só tenho uma e a outra é minha prima, o resto são amigos tão—Só tenho uma e a outra é minha prima, o resto são amigos tão   

próximos que eu poderia dizer que são irmãos também.próximos que eu poderia dizer que são irmãos também.
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Assim fomos conversando até chegar, direto para o galpão onde aAssim fomos conversando até chegar, direto para o galpão onde a  
Trish trabalhava e outros carros ficavam guardados.  De longe já  eu viTrish trabalhava e outros carros ficavam guardados.  De longe já  eu vi   
meu Camaro reluzindo como uma joia e assim que JP parou eu saltei parameu Camaro reluzindo como uma joia e assim que JP parou eu saltei para   
fora.fora.

—Ahhh ele está lindo! - exclamei colocando a mão no rosto e ela—Ahhh ele está lindo! - exclamei colocando a mão no rosto e ela   
sorriu.sorriu.

—Valeu,  fiz  um  trabalho  caprichado  para  ti.  -  Trish  respondeu—Valeu,  fiz  um  trabalho  caprichado  para  ti.  -  Trish  respondeu  
jogando-me a chave.jogando-me a chave.

—Está show de bola, Trish. Toma aí. - atirei um bolinho de notas de—Está show de bola, Trish. Toma aí. - atirei um bolinho de notas de   
cem com um valor um pouco maior do que tínhamos acertado. cem com um valor um pouco maior do que tínhamos acertado. 

—Entra aí, quero que tu veja como ficou por dentro.—Entra aí, quero que tu veja como ficou por dentro.
Como aquela garota fez tudo aquilo em menos de uma semana nãoComo aquela garota fez tudo aquilo em menos de uma semana não  

me pergunte. Mas ela tinha enchido de detalhes cor de rosa e douradome pergunte. Mas ela tinha enchido de detalhes cor de rosa e dourado  
pelo painel, volante, bancos e tapetes, até no câmbio! Ficou um luxo só. Opelo painel, volante, bancos e tapetes, até no câmbio! Ficou um luxo só. O   
motor já era envenenado então ela não mexeu em nada mas pôs a luzmotor já era envenenado então ela não mexeu em nada mas pôs a luz   
embaixo do carro que iluminava de rosa o chão embaixo dele.embaixo do carro que iluminava de rosa o chão embaixo dele.

—Agora você está pronta para chutar o traseiro do Orlando com o—Agora você está pronta para chutar o traseiro do Orlando com o  
carro que era dele, isso tem um gostinho melhor.carro que era dele, isso tem um gostinho melhor.

—Ah mas com toda certeza.—Ah mas com toda certeza.
—Ah se liga aí, tem uma galera que tu não conhece na área hoje.—Ah se liga aí, tem uma galera que tu não conhece na área hoje.   

Eles têm muita grana e carros irados, estavam sumidos há uns dois mesesEles têm muita grana e carros irados, estavam sumidos há uns dois meses  
e voltaram na terça.e voltaram na terça.

—A Júlia já tinha me falado algo sobre eles, é para eu ter cuidado?—A Júlia já tinha me falado algo sobre eles, é para eu ter cuidado?
—Só  tô  avisando  porque  eles  correm  muito,  quase  impossível—Só  tô  avisando  porque  eles  correm  muito,  quase  impossível  

ganhar e meio que a galera toda respeita eles.ganhar e meio que a galera toda respeita eles.
—Hum...  vamos  ver  se  são  imbatíveis  contra  mim.  -  falei  toda—Hum...  vamos  ver  se  são  imbatíveis  contra  mim.  -  falei  toda   

confiante e ela riu.confiante e ela riu.
—Bah, tomara viu? Eu iria adorar ver alguém colocar aquelas vacas—Bah, tomara viu? Eu iria adorar ver alguém colocar aquelas vacas  
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para comer poeira uma vez na vida. - disse com certo ressentimento.para comer poeira uma vez na vida. - disse com certo ressentimento.
—Poeira, palha, grama o que ficar para trás do meu bebê aqui.—Poeira, palha, grama o que ficar para trás do meu bebê aqui.
—Uuuul aê garota, toca aí. Agora vai pra pista que tu vai abrir a—Uuuul aê garota, toca aí. Agora vai pra pista que tu vai abrir a   

noite. Boa sorte.noite. Boa sorte.
—Valeu – falei antes dela sair – como se eu precisasse.—Valeu – falei antes dela sair – como se eu precisasse.
Desdenhei da sorte enquanto manobrava para sair do galpão, assimDesdenhei da sorte enquanto manobrava para sair do galpão, assim  

que  passei  muita  gente  fazia  sinal  de  positivo  para  mim,  davamque  passei  muita  gente  fazia  sinal  de  positivo  para  mim,  davam  
batidinhas no carro,  muitos deles tinham apostado em mim, outros sóbatidinhas no carro,  muitos deles tinham apostado em mim, outros só  
viraram meus fãs por ganhar de um dos caras mais ricos dali, enfim. Aoviraram meus fãs por ganhar de um dos caras mais ricos dali, enfim. Ao   
meu lado na pista, Orlando acenou de uma Ferrari espelhada que pareciameu lado na pista, Orlando acenou de uma Ferrari espelhada que parecia   
ter vindo de outro planeta.ter vindo de outro planeta.

—Uau.—Uau.
Sussurrei  admirada,  ia  ser  uma  parada  dura  encarar  aquelaSussurrei  admirada,  ia  ser  uma  parada  dura  encarar  aquela  

máquina mas hoje eu ia apenas descobrir o que meu brinquedinho eramáquina mas hoje eu ia apenas descobrir o que meu brinquedinho era   
capaz  de  fazer.  Iria  forçar  o  motor  dele  até  o  fim  e  executar  umascapaz  de  fazer.  Iria  forçar  o  motor  dele  até  o  fim  e  executar  umas  
manobras que andei pesquisando. Partida permitida, pneus queimando omanobras que andei pesquisando. Partida permitida, pneus queimando o  
asfalto,  quase  que  literalmente!  Meu Camaro  corria  muito  mesmo,  aoasfalto,  quase  que  literalmente!  Meu Camaro  corria  muito  mesmo,  ao  
entrar na rodovia fiquei lado a lado por várias vezes com meu adversário,entrar na rodovia fiquei lado a lado por várias vezes com meu adversário,   
às  vezes  eu  tomava  a  dianteira  e  às  vezes  ele.  A  corrida  estavaàs  vezes  eu  tomava  a  dianteira  e  às  vezes  ele.  A  corrida  estava  
disputadíssima, mas devolvi o que ele fez comigo e ocupei a frente dadisputadíssima, mas devolvi o que ele fez comigo e ocupei a frente da   
Ferrari dele sem o deixar me ultrapassar. Ao som de Ferrari dele sem o deixar me ultrapassar. Ao som de Bad Girls Bad Girls no rádio euno rádio eu  
ria da cara dele  e liderava o racha.  Vi  pelo espelho retrovisor que eleria da cara dele  e liderava o racha.  Vi  pelo espelho retrovisor que ele   
xingava cada vez que eu o fechava, eu só ria mais. Acelerei a toda e vireixingava cada vez que eu o fechava, eu só ria mais. Acelerei a toda e virei   
o trevo fazendo o carro patinar numa manobra radical, depois disso piseio trevo fazendo o carro patinar numa manobra radical, depois disso pisei   
fundo e meu carro voou feito um raio,  chegando a incríveis 292km/h!fundo e meu carro voou feito um raio,  chegando a incríveis 292km/h!   
Senti meu estômago colar nas costas, parecia que eu estava em um aviãoSenti meu estômago colar nas costas, parecia que eu estava em um avião  
não em um carro.não em um carro.

Tudo passava como um borrão aos lados, a sensação era incrível.Tudo passava como um borrão aos lados, a sensação era incrível.   
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Meu adversário igualou comigo e ficamos disputando por vários metros,Meu adversário igualou comigo e ficamos disputando por vários metros,   
até que ele passou na minha frente e começou a me fechar. Eu tentavaaté que ele passou na minha frente e começou a me fechar. Eu tentava  
para um lado, ele fechava, tentava para o outro ele fechava. E o motorpara um lado, ele fechava, tentava para o outro ele fechava. E o motor  
ainda podia dar um pouco mais então, já que não quer sair da frente,ainda podia dar um pouco mais então, já que não quer sair da frente,   
toma!  Bati  na  traseira  do  carro  dele  tomando  cuidado  de  usar  meustoma!  Bati  na  traseira  do  carro  dele  tomando  cuidado  de  usar  meus   
poderes para não estragar o lindo para-choques do meu bebê. Ele ficoupoderes para não estragar o lindo para-choques do meu bebê. Ele ficou  
louco da vida e passou para a pista ao lado.louco da vida e passou para a pista ao lado.

—Come poeira gatinho!—Come poeira gatinho!
Pesei o pé no acelerador e a linda Ferrari ficou lá atrás. Voei pelaPesei o pé no acelerador e a linda Ferrari ficou lá atrás. Voei pela  

linha de chegada com ele chegando uns vinte metros depois de mim. Pelolinha de chegada com ele chegando uns vinte metros depois de mim. Pelo   
jeito o orgulho ferido dele continuaria ferido só que mais ainda, fiz a voltajeito o orgulho ferido dele continuaria ferido só que mais ainda, fiz a volta  
e manobrei de volta com o pessoal comemorando. Mas enquanto chegavae manobrei de volta com o pessoal comemorando. Mas enquanto chegava   
perto de onde deixaria meu carro, tudo começou a rodar em câmera lenta.perto de onde deixaria meu carro, tudo começou a rodar em câmera lenta.   
Ali, bem onde eu deixaria meu carro estava uma Ferrari preta reluzente eAli, bem onde eu deixaria meu carro estava uma Ferrari preta reluzente e  
ao lado um Camaro preto com faixas vermelhas. Não pude acreditar noao lado um Camaro preto com faixas vermelhas. Não pude acreditar no   
que meus olhos viam ou que o momento que ensaiei milhares de vezesque meus olhos viam ou que o momento que ensaiei milhares de vezes   
em minha mente finalmente tinha chegado. em minha mente finalmente tinha chegado. 

                                                        
F                             F                             
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1212
 Começa a Começa a  

RezarRezar
  pois eu voltei  pois eu voltei
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erto daqueles carros e conversando com D2 e meus novos amigos,erto daqueles carros e conversando com D2 e meus novos amigos,   
estava ele, o alvo de todo meu ódio: Damian Moreton. Vestido deestava ele, o alvo de todo meu ódio: Damian Moreton. Vestido de   
preto,  alguns  botões  da  camisa  abertos,  o  maldito  morcegopreto,  alguns  botões  da  camisa  abertos,  o  maldito  morcego  

dourado  brilhando  em  seu  peito,  com  os  cabelos  bem  mais  loiros  edourado  brilhando  em  seu  peito,  com  os  cabelos  bem  mais  loiros  e  
compridos  amarrados  para  trás  com vários  fios  soltos  ao  lado  de  seucompridos  amarrados  para  trás  com vários  fios  soltos  ao  lado  de  seu  
rosto.  Em toda  sua  maldita  beleza  mortal,  atraente  como o  canto  dasrosto.  Em toda  sua  maldita  beleza  mortal,  atraente  como o  canto  das   
sereias e fatal como uma armadilha. Ao seu lado estavam aquela cachorrasereias e fatal como uma armadilha. Ao seu lado estavam aquela cachorra   
ruiva vestida como uma prostituta lógico, Harriet e Bruce.ruiva vestida como uma prostituta lógico, Harriet e Bruce.

PP
O tempo pareceu congelar naquele momento. Demorei até perceberO tempo pareceu congelar naquele momento. Demorei até perceber  

que aquele maldito estava em minha frente,  nossa parecia ter passadoque aquele maldito estava em minha frente,  nossa parecia ter passado  
uma  eternidade  desde  que  o  vi  pela  última  vez.  Meu  estômago  seuma  eternidade  desde  que  o  vi  pela  última  vez.  Meu  estômago  se   
contorceu e meu sangue começou a ferver em minhas veias, o sentimentocontorceu e meu sangue começou a ferver em minhas veias, o sentimento  
era só um: vontade de matá-lo ali mesmo. Respirei fundo e ordenei a mimera só um: vontade de matá-lo ali mesmo. Respirei fundo e ordenei a mim  
mesma que me controlasse, ele tinha que me ver pela primeira vez como amesma que me controlasse, ele tinha que me ver pela primeira vez como a  
mulher  que  nunca  fui  antes.  Poderosa,  forte,  sensual,  independente.mulher  que  nunca  fui  antes.  Poderosa,  forte,  sensual,  independente.  
Damian não fazia ideia mas naquele momento seu inferno começava, euDamian não fazia ideia mas naquele momento seu inferno começava, eu  
iria  destruir  tudo  ao  redor  dele,  minha  vingança  seria  longa  e  bemiria  destruir  tudo  ao  redor  dele,  minha  vingança  seria  longa  e  bem  
dolorosa.dolorosa.

—É melhor você começar a rezar seu maldito, pois eu voltei.—É melhor você começar a rezar seu maldito, pois eu voltei.
Falei sentindo veneno correr pelo meu corpo, ou melhor, eu era aFalei sentindo veneno correr pelo meu corpo, ou melhor, eu era a   

venenosa. D2 e os outros faziam aquela comemoração de sempre e vi quevenenosa. D2 e os outros faziam aquela comemoração de sempre e vi que  
meus detestáveis reencontros estavam curiosos com quem estava dentromeus detestáveis reencontros estavam curiosos com quem estava dentro  
daquele Camaro rosa. Estacionei a cerca de dois metros deles e fiz a maiordaquele Camaro rosa. Estacionei a cerca de dois metros deles e fiz a maior   
cena de Hollywood para sair, dá licença né? Queria que fosse impactantecena de Hollywood para sair, dá licença né? Queria que fosse impactante   
minha  volta  como  um  meteoro  caindo.  Empurrei  a  porta  devagar,minha  volta  como  um  meteoro  caindo.  Empurrei  a  porta  devagar,   
coloquei os dois pés no chão, segurei no carro e me levantei devagar ecoloquei os dois pés no chão, segurei no carro e me levantei devagar e   
com  uma  expressão  triunfante  e  maligna  olhei  diretamente  nos  olhoscom  uma  expressão  triunfante  e  maligna  olhei  diretamente  nos  olhos  
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dele.dele.
Seu sorriso desapareceu na hora. A expressão de todos era como seSeu sorriso desapareceu na hora. A expressão de todos era como se   

tivesse caído mesmo um meteoro ali na frente deles. Cômico! Empurrei ativesse caído mesmo um meteoro ali na frente deles. Cômico! Empurrei a  
porta e caminhei como se estivesse numa passarela, D2 veio em minhaporta e caminhei como se estivesse numa passarela, D2 veio em minha  
direção e me abraçou.direção e me abraçou.

—Você  é  furiosa!  Sabe  quanta  grana  você  me  fez  ganhar  hoje?—Você  é  furiosa!  Sabe  quanta  grana  você  me  fez  ganhar  hoje?  
Sabe? Sabe?Sabe? Sabe?

—Não sei. - falei rindo mais da cara de Damian do que da alegria—Não sei. - falei rindo mais da cara de Damian do que da alegria   
do D2.do D2.

—Muita grana gata.  -  então ele me conduziu enquanto segurava—Muita grana gata.  -  então ele me conduziu enquanto segurava  
minha cintura exatamente para a frente de Damian – Viram? Essa aqui éminha cintura exatamente para a frente de Damian – Viram? Essa aqui é   
minha nova arma secreta, ninguém ganha dessa fera aqui, rapaz.minha nova arma secreta, ninguém ganha dessa fera aqui, rapaz.

—Lavígnia?  -  Damian perguntou com a  maior  cara  de  besta  da—Lavígnia?  -  Damian perguntou com a  maior  cara  de  besta  da  
história.história.

—Peraí, vocês se conhecem? - D2 nos apontou estranhando.—Peraí, vocês se conhecem? - D2 nos apontou estranhando.
—Não – respondi – eles não fazem nem ideia de quem eu sou. -—Não – respondi – eles não fazem nem ideia de quem eu sou. -   

minha voz saiu carregada de ameaça.minha voz saiu carregada de ameaça.
—O quê... Lavígnia é você? - Damian não acreditava.—O quê... Lavígnia é você? - Damian não acreditava.
—Eeee  dá  um tempo aí  —Eeee  dá  um tempo aí  cumpadicumpadi que  esse  rolo  tá   que  esse  rolo  tá  bugandobugando meus meus  

miolos, vocês se conhecem ou não?miolos, vocês se conhecem ou não?
—Vai lá pegar sua grana e depois a gente conversa. - sugeri.—Vai lá pegar sua grana e depois a gente conversa. - sugeri.
—De boa então, eu hein... - ele saiu e olhei para aqueles entulhos—De boa então, eu hein... - ele saiu e olhei para aqueles entulhos   

com o maior desprezo que consegui.com o maior desprezo que consegui.
—Não pode ser ela. - a estúpida da Maribesta falou enquanto me—Não pode ser ela. - a estúpida da Maribesta falou enquanto me  

olhava abobalhada. Cadê a sem graça agora?olhava abobalhada. Cadê a sem graça agora?
—Você  deveria  ver  sua  cara  agora,  tá  um  barato.  -  zombei  de—Você  deveria  ver  sua  cara  agora,  tá  um  barato.  -  zombei  de  

Damian que me olhava de cima a baixo pela décima vez.Damian que me olhava de cima a baixo pela décima vez.
—Não é possível... - ele sussurrou – é você mesma?—Não é possível... - ele sussurrou – é você mesma?
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—Psss  –  revirei  os  olhos  –  é  claro  que  sou  eu,  só  que  em uma—Psss  –  revirei  os  olhos  –  é  claro  que  sou  eu,  só  que  em uma  
reedição bem mais interessante.reedição bem mais interessante.

Então do nada ele sorriu e simplesmente venceu o espaço entre nósEntão do nada ele sorriu e simplesmente venceu o espaço entre nós  
em um segundo e me abraçou com força! Enlaçou meu corpo com umem um segundo e me abraçou com força! Enlaçou meu corpo com um  
braço enquanto que com a outra mão segurava minha cabeça contra seubraço enquanto que com a outra mão segurava minha cabeça contra seu  
ombro.  Ai  que  nojo.  Senti  vontade  de  socar  a  cara  dele  mas  isso  iriaombro.  Ai  que  nojo.  Senti  vontade  de  socar  a  cara  dele  mas  isso  iria  
chamar muita atenção.chamar muita atenção.

—Onde você esteve? Eu te procurei em todos os lugares, vivi um—Onde você esteve? Eu te procurei em todos os lugares, vivi um  
inferno sem ter notícias suas. Por que você sumiu, por quê? - ele dizia eminferno sem ter notícias suas. Por que você sumiu, por quê? - ele dizia em  
meu ouvido e era tão bom ator que devia ganhar um prêmio.meu ouvido e era tão bom ator que devia ganhar um prêmio.

—Ai dá um tempo – coloquei a mão em seu peito e o empurrei para—Ai dá um tempo – coloquei a mão em seu peito e o empurrei para   
longe - pode cortar essa longe - pode cortar essa ceninhaceninha ridícula. ridícula.  

—O quê? - ele ficou completamente confuso e eu ri.—O quê? - ele ficou completamente confuso e eu ri.
—Ah... Lavígnia – Harriet se aproximou – estamos muito surpresos—Ah... Lavígnia – Harriet se aproximou – estamos muito surpresos   

em revê-la, já faz tempo que não sabíamos de você. - disse toda cordial eem revê-la, já faz tempo que não sabíamos de você. - disse toda cordial e   
eu acompanhei tudo com os braços cruzados.eu acompanhei tudo com os braços cruzados.

—Pois é, eu estava pelo mundo afora cuidando da minha vida.—Pois é, eu estava pelo mundo afora cuidando da minha vida.
—Você está muito diferente. - Damian sussurrou pasmo.—Você está muito diferente. - Damian sussurrou pasmo.
—O tempo passa e as pessoas mudam, não é? Pelo menos as que—O tempo passa e as pessoas mudam, não é? Pelo menos as que  

estão vivas sim. - alfinetei.estão vivas sim. - alfinetei.
—Você está ótima. - disse a vampira loira esquisita.—Você está ótima. - disse a vampira loira esquisita.
—Ah estou mesmo.—Ah estou mesmo.
—O que aconteceu com você? - agora a voz de Damian estava fria,—O que aconteceu com você? - agora a voz de Damian estava fria,  

seu olhar fixo no meu medalhão, dei de ombros.seu olhar fixo no meu medalhão, dei de ombros.
—Cresci e... - afastei os braços ao longo do corpo naquele gesto de:—Cresci e... - afastei os braços ao longo do corpo naquele gesto de:   

olha para mim – apareci.olha para mim – apareci.
—Por que não me deu notícias suas? Tem ideia do que eu passei—Por que não me deu notícias suas? Tem ideia do que eu passei   

imaginando que algo podia ter te acontecido? - ele cobrou ressentido e euimaginando que algo podia ter te acontecido? - ele cobrou ressentido e eu  
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pus as mãos na cintura.pus as mãos na cintura.
—Não faço ideia mas tomara que tenha sido muito ruim. - respondi—Não faço ideia mas tomara que tenha sido muito ruim. - respondi  

agora séria, sem nenhum traço de deboche e ele franziu o cenho.agora séria, sem nenhum traço de deboche e ele franziu o cenho.
—Por que está falando assim comigo?—Por que está falando assim comigo?
—Não  está  claro?  Olha  a  insígnia  no  pescoço  dela,  virou  um—Não  está  claro?  Olha  a  insígnia  no  pescoço  dela,  virou  um  

daqueles caçadores imundos. - Maribesta se meteu.daqueles caçadores imundos. - Maribesta se meteu.
—Para de latir que ninguém te chamou nessa conversa ainda, ok? -—Para de latir que ninguém te chamou nessa conversa ainda, ok? -  

ordenei cheia de ódio e a expressão deles foi um sarro.ordenei cheia de ódio e a expressão deles foi um sarro.
—Lavígnia...  você  é  uma  deles  agora?  Não  é  possível,  a  minha—Lavígnia...  você  é  uma  deles  agora?  Não  é  possível,  a  minha  

Lavígnia  nunca  faria  isso,  jamais  me  trairia.  -  choramingou  e  eu  tiveLavígnia  nunca  faria  isso,  jamais  me  trairia.  -  choramingou  e  eu  tive  
muito trabalho para me conter, não ainda pois tinha muitas testemunhas!muito trabalho para me conter, não ainda pois tinha muitas testemunhas!

—Aquela imbecil sim, mas tenho alegria de informar que ela foi—Aquela imbecil sim, mas tenho alegria de informar que ela foi   
sepultada e descansa em paz. Agora, mesmo que não me deem licença, eusepultada e descansa em paz. Agora, mesmo que não me deem licença, eu  
vou curtir minha vitória.vou curtir minha vitória.

Sem esperar por respostas dei as costas e comecei a me afastar, atéSem esperar por respostas dei as costas e comecei a me afastar, até   
que  aquele  encontro  tinha  sido  como  um  dos  meus  muitos  ensaiosque  aquele  encontro  tinha  sido  como  um  dos  meus  muitos  ensaios  
mentais. Mas então meu braço foi segurado, virei para encarar o malditomentais. Mas então meu braço foi segurado, virei para encarar o maldito  
que ainda não fazia a menor ideia de o quanto ele corria perigo fazendoque ainda não fazia a menor ideia de o quanto ele corria perigo fazendo   
aquilo.aquilo.

—Acha  mesmo  que  depois  de  sumir  durante  anos  você—Acha  mesmo  que  depois  de  sumir  durante  anos  você  
simplesmente vai sair assim sem me dar nenhuma resposta? simplesmente vai sair assim sem me dar nenhuma resposta? 

—Ah  tá  –  revirei  os  olhos  e  puxei  meu  braço  –  acorda  para  a—Ah  tá  –  revirei  os  olhos  e  puxei  meu  braço  –  acorda  para  a   
existência, eu nunca vou dar a você nenhuma satisfação, sacou? Aquelaexistência, eu nunca vou dar a você nenhuma satisfação, sacou? Aquela   
idiotazinha idiotazinha que você manipulava feito seu fantoche já não existe faz maiorque você manipulava feito seu fantoche já não existe faz maior  
tempo. Vai dar ordens para sua cachorra vermelha ali. - apontei a peste.tempo. Vai dar ordens para sua cachorra vermelha ali. - apontei a peste.

—Por que você está falando assim? O que aconteceu, Lavígnia?—Por que você está falando assim? O que aconteceu, Lavígnia?
—Vem cá, eu sei que a raça de vocês não tem nenhuma moral mas—Vem cá, eu sei que a raça de vocês não tem nenhuma moral mas  

ficar falando assim na frente da sua mulher não é falta de respeito comficar falando assim na frente da sua mulher não é falta de respeito com  
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ela? - bah, pareceu que ele levou um tiro.ela? - bah, pareceu que ele levou um tiro.
—Minha mulher? - a voz dele saiu congelada.—Minha mulher? - a voz dele saiu congelada.
—Bem...  não  dá  para  chamar  de  mulher  uma  morcega  velha—Bem...  não  dá  para  chamar  de  mulher  uma  morcega  velha  

cheirando a mofo mas você entendeu. - dei um sorriso de canto vendocheirando a mofo mas você entendeu. - dei um sorriso de canto vendo  
Marianjel espumar de raiva.Marianjel espumar de raiva.

—Peraí, eu já te expliquei que...—Peraí, eu já te expliquei que...
—Ah vai pentear macacos! Para com suas mentiras que isso já caiu—Ah vai pentear macacos! Para com suas mentiras que isso já caiu  

faz tempo.faz tempo.
—Mentiras?  -  ele  repetiu  não  acreditando  que  estava  sendo—Mentiras?  -  ele  repetiu  não  acreditando  que  estava  sendo  

desmascarado.desmascarado.
—Aff... além de mentiroso é lerdo para entender as coisas. Eu estou—Aff... além de mentiroso é lerdo para entender as coisas. Eu estou  

de volta e isso não é nada mas nada bom para vocês – olhei para os outrosde volta e isso não é nada mas nada bom para vocês – olhei para os outros  
logo atrás dele, estavam perplexos – e se encostar em mim outra vez eulogo atrás dele, estavam perplexos – e se encostar em mim outra vez eu  
quebro seu braço.quebro seu braço.

Avisei olhando bem nos olhos dele e dei as costas fazendo questãoAvisei olhando bem nos olhos dele e dei as costas fazendo questão  
que  ele  visse  que  cobri  a  borboletinha  ridícula  com  o  símbolo  dosque  ele  visse  que  cobri  a  borboletinha  ridícula  com  o  símbolo  dos  
caçadores.  Foi  tão  difícil  resistir  a  vontade  de  matar  eles,  eu  poderiacaçadores.  Foi  tão  difícil  resistir  a  vontade  de  matar  eles,  eu  poderia   
começar  quebrando  o  pescoço  deles,  depois  podia  cortá-los  com umacomeçar  quebrando  o  pescoço  deles,  depois  podia  cortá-los  com uma  
motosserra juntar os pedaços e cortar de novo, podia amarrá-los na linhamotosserra juntar os pedaços e cortar de novo, podia amarrá-los na linha   
do trem ou levá-los para o ver o sol nascer... Meus doces planos foramdo trem ou levá-los para o ver o sol nascer... Meus doces planos foram   
interrompidos quando D2 apareceu e me deu um bolinho considerável deinterrompidos quando D2 apareceu e me deu um bolinho considerável de  
notas.notas.

—Nossa parceria vai nos render muito hein, furiosa?—Nossa parceria vai nos render muito hein, furiosa?
—Pode ser até bem melhor. - respondi muito satisfeita de ter por ali—Pode ser até bem melhor. - respondi muito satisfeita de ter por ali   

meu odiado ex, fica mais fácil de infernizar quem você pode encontrar.meu odiado ex, fica mais fácil de infernizar quem você pode encontrar.
—Como assim? - ele pareceu confuso – Diz aí, como você conhece—Como assim? - ele pareceu confuso – Diz aí, como você conhece  

os grandões ali?os grandões ali?
—Grandões?—Grandões?
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—Claro,  os  caras  são  cheios  da  grana  e  aparecem  aí  com  cada—Claro,  os  caras  são  cheios  da  grana  e  aparecem  aí  com  cada  
máquina que você nem imagina.máquina que você nem imagina.

Não, eu não imaginava, eu tinha visto. Lembrei da garagem delesNão, eu não imaginava, eu tinha visto. Lembrei da garagem deles   
da vez que estive lá, pelo jeito aquela parte não tinha sido manipuladada vez que estive lá, pelo jeito aquela parte não tinha sido manipulada   
por  Satine.por  Satine.

—Hum... então são eles os que ouvi tanto falar.—Hum... então são eles os que ouvi tanto falar.
—É já deve ter ouvido mesmo,  é difícil  ganhar de qualquer um—É já deve ter ouvido mesmo,  é difícil  ganhar de qualquer um  

deles, os caras têm fama... e as minas também.deles, os caras têm fama... e as minas também.
—Aí  –  JP  surgiu  em  nossa  frente  com  duas  garrafas  azuis  e—Aí  –  JP  surgiu  em  nossa  frente  com  duas  garrafas  azuis  e   

pequenas  de  cerveja  –  mandou  bem  na  pista,  gata,  toma  uma  parapequenas  de  cerveja  –  mandou  bem  na  pista,  gata,  toma  uma  para   
comemorar.comemorar.

Peguei a cerveja depois de dar uma piscadinha para ele e encosteiPeguei a cerveja depois de dar uma piscadinha para ele e encostei   
no  capô  de  um carro  preto.  O  pessoal  ficou  em volta  e  participei  dano  capô  de  um carro  preto.  O  pessoal  ficou  em volta  e  participei  da   
conversa  mas  minha  visão  periférica  estava  naqueles  idiotas,  estavamconversa  mas  minha  visão  periférica  estava  naqueles  idiotas,  estavam  
num círculo fechado e conversavam mas Damian tinha o olhar fixo emnum círculo fechado e conversavam mas Damian tinha o olhar fixo em  
mim quase o tempo todo.  Estava impressionado comigo,  perfeito  isso!mim quase o tempo todo.  Estava impressionado comigo,  perfeito  isso!   
Depois  de  alguns  minutos,  o  rebuliço  por  outra  corrida  já  estavaDepois  de  alguns  minutos,  o  rebuliço  por  outra  corrida  já  estava  
espalhado e todo mundo prestava atenção nos carros que iriam largar.espalhado e todo mundo prestava atenção nos carros que iriam largar.

—Está  muito  claro  o  que  aconteceu  contigo  mas  eu  preciso  de—Está  muito  claro  o  que  aconteceu  contigo  mas  eu  preciso  de  
muitas respostas. - disse Damian chegando por trás de mim.muitas respostas. - disse Damian chegando por trás de mim.

—Não estou  a  fim de  falar  contigo  agora...  tenta  outra  hora.   -—Não estou  a  fim de  falar  contigo  agora...  tenta  outra  hora.   -   
esnobei.esnobei.

—Depois  de  tantos  anos  não  estou  com  vontade  de  ficar  mais—Depois  de  tantos  anos  não  estou  com  vontade  de  ficar  mais   
tempo esperando.tempo esperando.

—Danem-se as suas vontades. Não tô nem aí. - falei sem olhar para—Danem-se as suas vontades. Não tô nem aí. - falei sem olhar para  
trás em nenhum momento e bebendo minha cerveja de boa. trás em nenhum momento e bebendo minha cerveja de boa. 

—Por que todo esse ódio? O que aconteceu para você me tratar—Por que todo esse ódio? O que aconteceu para você me tratar  
dessa maneira? dessa maneira? 
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Ele inqueriu e eu tive que respirar fundo muito discretamente, aEle inqueriu e eu tive que respirar fundo muito discretamente, a   
raiva estava fazendo meu sangue borbulhar. Ai que vontade de socar araiva estava fazendo meu sangue borbulhar. Ai que vontade de socar a   
cara dele até cansar meu braço.cara dele até cansar meu braço.

—Ódio? Você ainda não viu nada. - dei um meio sorriso então ele—Ódio? Você ainda não viu nada. - dei um meio sorriso então ele  
colou os lábios na minha orelha.colou os lábios na minha orelha.

—Está  vendo  esse  sujeito  bem  aí  na  sua  frente?  Eu  quebro  o—Está  vendo  esse  sujeito  bem  aí  na  sua  frente?  Eu  quebro  o  
pescoço dele tão rápido que ninguém vai nem ver o que aconteceu e apescoço dele tão rápido que ninguém vai nem ver o que aconteceu e a   
culpa dessa morte vai ser sua.culpa dessa morte vai ser sua.

Ameaçou o filho da mãe e o cara a minha frente era JP. Bem... o queAmeaçou o filho da mãe e o cara a minha frente era JP. Bem... o que  
Damian não sabia era que eu quebraria o braço dele no momento em queDamian não sabia era que eu quebraria o braço dele no momento em que  
saísse do lugar.saísse do lugar.

—Ou você pode tentar. - desafiei.—Ou você pode tentar. - desafiei.
—Estou  vendo  que  está  bastante  autoconfiante  com  suas  novas—Estou  vendo  que  está  bastante  autoconfiante  com  suas  novas  

habilidades  mas  você  não  consegue  estar  em  dois  lugares  ao  mesmohabilidades  mas  você  não  consegue  estar  em  dois  lugares  ao  mesmo  
tempo, não é?tempo, não é?

Continuou ameaçando mas desta vez segui para onde ele olhava eContinuou ameaçando mas desta vez segui para onde ele olhava e  
Bruce  estava  bem pertinho  de  uma garota  bastante  jovem e  me davaBruce  estava  bem pertinho  de  uma garota  bastante  jovem e  me dava  
aquele olhar de: eu nunca gostei mesmo de você. Mas que desgraçados.aquele olhar de: eu nunca gostei mesmo de você. Mas que desgraçados.

—Você só vai conseguir salvar um deles. E então, qual vai ser?—Você só vai conseguir salvar um deles. E então, qual vai ser?
—Tá legal,  conseguiu conquistar minha atenção. -  tive que ceder—Tá legal,  conseguiu conquistar minha atenção. -  tive que ceder  

afinal ele estava certo, eram em quatro e eu estava sozinha, virei para eleafinal ele estava certo, eram em quatro e eu estava sozinha, virei para ele  
– que diabos você quer?– que diabos você quer?

—Conversar eu já disse – ele me olhou bastante sério – mas não—Conversar eu já disse – ele me olhou bastante sério – mas não  
aqui. Venha comigo.aqui. Venha comigo.

Cerrei os olhos, suspirei bem forte e senti que estava sendo vencidaCerrei os olhos, suspirei bem forte e senti que estava sendo vencida  
por ele... mais uma vez! Ok, mas pelo único motivo de salvar uma vida jápor ele... mais uma vez! Ok, mas pelo único motivo de salvar uma vida já  
que  aqueles  infelizes  conseguiriam mesmo matar  alguém sem chamarque  aqueles  infelizes  conseguiriam mesmo matar  alguém sem chamar  
atenção já  eu chamaria muita ao matar um deles.  Sendo assim,  contraatenção já  eu chamaria muita ao matar um deles.  Sendo assim,  contra  
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minha vontade, o segui por entre a galera até um dos galpões. Eu aindaminha vontade, o segui por entre a galera até um dos galpões. Eu ainda   
não  tinha  entrado  naquele,  era  dividido  em  várias  garagens  onde  osnão  tinha  entrado  naquele,  era  dividido  em  várias  garagens  onde  os  
carros eram deixados, as luzes estavam acesas mas todo mundo estava lácarros eram deixados, as luzes estavam acesas mas todo mundo estava lá  
fora. fora. 

—Não vou dar mais nenhum passo. Esse é o limite. - falei ao parar—Não vou dar mais nenhum passo. Esse é o limite. - falei ao parar  
no imenso e largo corredor.no imenso e largo corredor.

—Tudo  bem  –  ele  virou-se  e  olhou  para  mim durante  vários  e—Tudo  bem  –  ele  virou-se  e  olhou  para  mim durante  vários  e   
demorados  segundos.  Analisou-me  de  cima  a  baixo  com  o  impactodemorados  segundos.  Analisou-me  de  cima  a  baixo  com  o  impacto  
claríssimo em sua face.claríssimo em sua face.

—Vai ficar a noite toda aí olhando-me com essa cara de bobo? Eu—Vai ficar a noite toda aí olhando-me com essa cara de bobo? Eu   
tenho coisas mais interessantes para fazer. - observei bastante satisfeita.tenho coisas mais interessantes para fazer. - observei bastante satisfeita.

—Lavígnia... por que fez isso? Por que foi embora sem avisar? Por—Lavígnia... por que fez isso? Por que foi embora sem avisar? Por  
que me... abandonou? que me... abandonou? 

—Ullll olha só! Você até parece estar ressentido com isso. - eu ri.—Ullll olha só! Você até parece estar ressentido com isso. - eu ri.
—E estou, nós tínhamos um trato. Eu confiava em você. - chegou—E estou, nós tínhamos um trato. Eu confiava em você. - chegou  

mais perto de mim então - Por que foi embora? Por quê?  mais perto de mim então - Por que foi embora? Por quê?  
—Eu decidi romper nosso —Eu decidi romper nosso tratotrato sem aviso prévio. - dei de ombros. sem aviso prévio. - dei de ombros.
—Como pode falar dessa maneira? Tem ideia do que eu passei? -—Como pode falar dessa maneira? Tem ideia do que eu passei? -   

cobrou em um misto de emoções passando por sua face.cobrou em um misto de emoções passando por sua face.
—Criaturas  como  você  são  imprevisíveis  quanto  aos  seus—Criaturas  como  você  são  imprevisíveis  quanto  aos  seus  

embustes... então, não. - rasguei.embustes... então, não. - rasguei.
—O quê? - o desgraçado ficou surpreso – Não é possível que possa—O quê? - o desgraçado ficou surpreso – Não é possível que possa   

odiar-me desse jeito porque virou caçadora.odiar-me desse jeito porque virou caçadora.
—Esqueceu que você mesmo me falou várias vezes que eu chegaria—Esqueceu que você mesmo me falou várias vezes que eu chegaria   

a odiá-lo um dia? Pois esse dia chegou. Memória fraca...a odiá-lo um dia? Pois esse dia chegou. Memória fraca...
—Mas eu não me referia a isso.—Mas eu não me referia a isso.
Ai meu estômago! Ele se referia ao fato de ter me enrolado e feitoAi meu estômago! Ele se referia ao fato de ter me enrolado e feito  

de trouxa para conseguir informações, né? Dei a ordem a mim mesmade trouxa para conseguir informações, né? Dei a ordem a mim mesma  
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para que me acalmasse pois ainda não era a hora de cabeças rolarem.para que me acalmasse pois ainda não era a hora de cabeças rolarem.
—Já acabou? Estou perdendo as corridas.—Já acabou? Estou perdendo as corridas.
—O quê?! - a expressão de incredulidade dele era tão gratificante -—O quê?! - a expressão de incredulidade dele era tão gratificante -   

Não  posso  acreditar  que  você  mudou dessa  maneira.  Você  está  –  eleNão  posso  acreditar  que  você  mudou dessa  maneira.  Você  está  –  ele  
apontou minha garrafa – bebendo! Usando roupas bem diferentes do queapontou minha garrafa – bebendo! Usando roupas bem diferentes do que  
costumava usar. Você parece outra pessoa.costumava usar. Você parece outra pessoa.

—Ah! Deixa eu corrigir, eu —Ah! Deixa eu corrigir, eu sousou uma nova pessoa e muito mais feliz uma nova pessoa e muito mais feliz  
do que antes, pode ter certeza.do que antes, pode ter certeza.

—Estava todos esses anos com eles. - foi uma afirmação.—Estava todos esses anos com eles. - foi uma afirmação.
—Eles? Caso esteja referindo-se a minha família, estava. - assenti.—Eles? Caso esteja referindo-se a minha família, estava. - assenti.
—E quanto a nós? - ele indagou e me deu ânsia de vômito.—E quanto a nós? - ele indagou e me deu ânsia de vômito.
—Nós? Ah é – dei de ombros com desdém – terminamos.—Nós? Ah é – dei de ombros com desdém – terminamos.
Disse da forma mais cínica que consegui e não imaginei que seriaDisse da forma mais cínica que consegui e não imaginei que seria   

tão delicioso fazer aquilo. O cara me fez de besta, me enganou, mentiutão delicioso fazer aquilo. O cara me fez de besta, me enganou, mentiu   
para mim e eu terminei com ele.para mim e eu terminei com ele.

—Isso não é possível. Não vou aceitar.—Isso não é possível. Não vou aceitar.
—Que se dane! Tô nem aí.—Que se dane! Tô nem aí.
Larguei sem dó nem piedade com uma expressão de nojo e virei asLarguei sem dó nem piedade com uma expressão de nojo e virei as  

costas. Foi quando ele segurou meu braço pedindo que eu esperasse ecostas. Foi quando ele segurou meu braço pedindo que eu esperasse e   
naquele momento tudo que consegui fazer foi virar e acertar um tapa emnaquele momento tudo que consegui fazer foi virar e acertar um tapa em  
seu rosto, tão forte que ele teve trabalho para evitar uma queda.seu rosto, tão forte que ele teve trabalho para evitar uma queda.

—Eu avisei para não tocar em mim e falei sério. —Eu avisei para não tocar em mim e falei sério. 
Rosnei e apontei a garrafa para ele que me olhava estupefato. SemRosnei e apontei a garrafa para ele que me olhava estupefato. Sem  

esperar por respostas, dei as costas e saí desfilando. Foi maravilhoso! Masesperar por respostas, dei as costas e saí desfilando. Foi maravilhoso! Mas   
nem tanto pois três segundos depois ele surgiu na minha frente feito umnem tanto pois três segundos depois ele surgiu na minha frente feito um  
raio.raio.

—Você está forte. - observou enquanto limpava um fio de sangue—Você está forte. - observou enquanto limpava um fio de sangue  
que escorria ao lado de sua boca.que escorria ao lado de sua boca.
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—É... me esforcei.—É... me esforcei.
—Não vou aceitar que me tire da sua vida assim desse jeito...  eu—Não vou aceitar que me tire da sua vida assim desse jeito...  eu  

amo você.amo você.
—Ah para com isso! Não tem razão para continuar mentindo, não—Ah para com isso! Não tem razão para continuar mentindo, não  

somos mais “namoradinhos”. - fiz aspas.somos mais “namoradinhos”. - fiz aspas.
—Não estou mentindo, o que deu em ti? -  Damian insistiu e eu—Não estou mentindo, o que deu em ti? -  Damian insistiu e eu  

suspirei olhando para cima.suspirei olhando para cima.
—Está mentindo agora ao dizer que não está mentindo. - apontei.—Está mentindo agora ao dizer que não está mentindo. - apontei.
—Por que está dizendo isso? No que eu menti? - persistiu ele e eu—Por que está dizendo isso? No que eu menti? - persistiu ele e eu  

pisquei “mas o quê?”pisquei “mas o quê?”
—Damian...  eu sei  que mesmo dentre todos os seus inumeráveis—Damian...  eu sei  que mesmo dentre todos os seus inumeráveis  

defeitos, você é inteligente. Faça suas conjecturas. defeitos, você é inteligente. Faça suas conjecturas. 
—Tudo o que eu sei é que tínhamos combinado de ficar juntos e eu—Tudo o que eu sei é que tínhamos combinado de ficar juntos e eu  

fui  até  sua casa,  depois disso não te vi  por cinco anos.  Não acha quefui  até  sua casa,  depois disso não te vi  por cinco anos.  Não acha que  
mereço alguma satisfação?mereço alguma satisfação?

Ele  sondou  meus  olhos  e  eu  o  encarei,  sabia  o  que  ele  estavaEle  sondou  meus  olhos  e  eu  o  encarei,  sabia  o  que  ele  estava   
fazendo mas ele não conseguiria nenhuma informação. O mais incrível éfazendo mas ele não conseguiria nenhuma informação. O mais incrível é   
que ele realmente parecia abalado se bem que... eu o tinha frustrado entãoque ele realmente parecia abalado se bem que... eu o tinha frustrado então  
ele estava mesmo abalado por ter perdido o controle sobre mim.ele estava mesmo abalado por ter perdido o controle sobre mim.

—O que aconteceu foi que eu descobri o tremendo desgraçado que—O que aconteceu foi que eu descobri o tremendo desgraçado que  
você é e decidi terminar nosso rolo.você é e decidi terminar nosso rolo.

—O que descobriu? - aí ele ficou alarmado e eu me diverti.—O que descobriu? - aí ele ficou alarmado e eu me diverti.
—Ahhh teu passado te condena não é? Pois fique aí pensando.—Ahhh teu passado te condena não é? Pois fique aí pensando.
—Foi ele não é? - perguntou sombrio e eu ergui uma sobrancelha.—Foi ele não é? - perguntou sombrio e eu ergui uma sobrancelha.
—Ele quem? O quê?—Ele quem? O quê?
—Aquele  maldito  Otman,  ele  me  odeia  e  deve  ter  enchido  sua—Aquele  maldito  Otman,  ele  me  odeia  e  deve  ter  enchido  sua  

cabeça com coisas contra mim.cabeça com coisas contra mim.
—Em primeiro lugar o nome dele é Neitan, em segundo ele te odeia—Em primeiro lugar o nome dele é Neitan, em segundo ele te odeia  
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mesmo,  em terceiro  por  incrível  que pareça ele  não fez  minha cabeçamesmo,  em terceiro  por  incrível  que pareça ele  não fez  minha cabeça  
contra ti e em quarto eu não sou uma pessoa manipulável, penso por mimcontra ti e em quarto eu não sou uma pessoa manipulável, penso por mim  
mesma  e  em  quinto  lugar  saia  da  minha  frente  pois  estou  perdendomesma  e  em  quinto  lugar  saia  da  minha  frente  pois  estou  perdendo  
minha noite.minha noite.

—Tem que ter uma razão para você me tratar assim.—Tem que ter uma razão para você me tratar assim.
—Ah tem – balancei a cabeça – você é um maldito desgraçado.—Ah tem – balancei a cabeça – você é um maldito desgraçado.
—Você nunca se importou com o fato de sermos seres diferentes. —Você nunca se importou com o fato de sermos seres diferentes. 
Proferiu de forma gélida enquanto me olhava profundamente.  OProferiu de forma gélida enquanto me olhava profundamente.  O  

cara  tinha uma lábia,  um jeito  tão convincente de fazer  suas  mentirascara tinha uma lábia,  um jeito  tão convincente de fazer  suas  mentiras  
parecerem verdades e uma capacidade de manipulação que era notável.parecerem verdades e uma capacidade de manipulação que era notável.   
Estava interpretando o papel de vítima digno de um Oscar, cinco anosEstava interpretando o papel de vítima digno de um Oscar, cinco anos  
atrás  eu  teria  me  jogado  em  seus  braços  soluçando  e  suspirando  deatrás  eu  teria  me  jogado  em  seus  braços  soluçando  e  suspirando  de   
amores.amores.

—Bravo! - dei um sorriso enorme e bati palmas de forma lenta –—Bravo! - dei um sorriso enorme e bati palmas de forma lenta –   
Você é mestre em dissimular, enganar e  interpretar. O que posso maisVocê é mestre em dissimular, enganar e  interpretar. O que posso mais   
dizer? Fantástico.dizer? Fantástico.

—O  quê?!  Não  acredita  em  mim?  Não  acredita  em  meus—O  quê?!  Não  acredita  em  mim?  Não  acredita  em  meus  
sentimentos por ti? Eu já te provei que o que sinto é verdade, não entendosentimentos por ti? Eu já te provei que o que sinto é verdade, não entendo   
por que está agindo dessa maneira. - continuou o infeliz.por que está agindo dessa maneira. - continuou o infeliz.

—Tá, olha só, eu mudei. Então aceita que dói menos, você já era...—Tá, olha só, eu mudei. Então aceita que dói menos, você já era...
Eu ainda não iria revelar que sabia de tudo que ele havia feito, nãoEu ainda não iria revelar que sabia de tudo que ele havia feito, não  

só o fato de fingir amar-me para conseguir o controle sobre mim mas osó o fato de fingir amar-me para conseguir o controle sobre mim mas o  
pior de tudo eram as duas mortes que ele tinha em seu vasto histórico depior de tudo eram as duas mortes que ele tinha em seu vasto histórico de   
assassinatos.  Meu  pai  e  Ariadne.  Meu  sangue  fervia  de  ódio,  raiva  eassassinatos.  Meu  pai  e  Ariadne.  Meu  sangue  fervia  de  ódio,  raiva  e   
desejo de vingança mas meus planos foram friamente calculados comodesejo de vingança mas meus planos foram friamente calculados como  
diria o Chapolin Colorado, e teriam de ser assim executados.diria o Chapolin Colorado, e teriam de ser assim executados.

—Tem outro na sua vida? - ele perguntou temeroso.—Tem outro na sua vida? - ele perguntou temeroso.
—Ah não me faça rir, se soubesse que tenho vários. - eu ri e isso o—Ah não me faça rir, se soubesse que tenho vários. - eu ri e isso o   
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deixou furioso.deixou furioso.
—Explique isso melhor. - aquilo foi uma ordem.—Explique isso melhor. - aquilo foi uma ordem.
—Aff... me poupa, até parece que vou te dar um relatório detalhado—Aff... me poupa, até parece que vou te dar um relatório detalhado  

da minha vida amorosa.da minha vida amorosa.
Cara,  aquilo  o  deixou  maluco!  Os  olhos  dele  mudaram  paraCara,  aquilo  o  deixou  maluco!  Os  olhos  dele  mudaram  para  

vermelho  ardente  como  se  houvesse  por  trás  deles  chamas  de  fogo.vermelho  ardente  como  se  houvesse  por  trás  deles  chamas  de  fogo.   
Naquele momento percebi o quanto seu ego machista era frágil e que euNaquele momento percebi o quanto seu ego machista era frágil e que eu  
era considerada uma concubina exclusiva de seu harém. Mas se ele nãoera considerada uma concubina exclusiva de seu harém. Mas se ele não  
sentia nada por mim, por que ficou daquele jeito?sentia nada por mim, por que ficou daquele jeito?

—Você  não  se  atreveria  se  entregar  a  outros  homens  –  falou—Você  não  se  atreveria  se  entregar  a  outros  homens  –  falou  
baixinho e de forma intimidadora – você é minha. Diga que não fez isso .baixinho e de forma intimidadora – você é minha. Diga que não fez isso .

Então  se  aproximou,  fitando-me com os  olhos  semicerrados  sobEntão  se  aproximou,  fitando-me com os  olhos  semicerrados  sob  
sobrancelhas  grossas.  Dele  emanava  uma  aura  dominadora,  sedutora,sobrancelhas  grossas.  Dele  emanava  uma  aura  dominadora,  sedutora,  
ameaçadora.  Na  verdade,  falava  como  um  senhor  de  escravos,  eleameaçadora.  Na  verdade,  falava  como  um  senhor  de  escravos,  ele   
realmente tinha conquistado domínio sobre mim e eu fui sua... um dia.realmente tinha conquistado domínio sobre mim e eu fui sua... um dia.

—Não sou uma vadia no cio, então até que não foram muitos.  -—Não sou uma vadia no cio, então até que não foram muitos.  -   
sussurrei topando o desafio, encarando seus olhos.sussurrei topando o desafio, encarando seus olhos.

Então como um raio ele me segurou e em coisa de milésimos deEntão como um raio ele me segurou e em coisa de milésimos de  
segundo  me  vi  prensada  contra  uma  parede  com  Damian  segurandosegundo  me  vi  prensada  contra  uma  parede  com  Damian  segurando  
meus pulsos contra ela. Como ele conseguiu ser rápido daquele jeito emeus pulsos contra ela. Como ele conseguiu ser rápido daquele jeito e   
surpreender-me? surpreender-me? 

—Agora  chega  desse  seu  joguinho  de  adolescente  rebelde  –—Agora  chega  desse  seu  joguinho  de  adolescente  rebelde  –  
sussurrava com o rosto a centímetros do meu – não se atreva a me trairsussurrava com o rosto a centímetros do meu – não se atreva a me trair   
nunca mais na sua vida, entendeu? Você é minha.  nunca mais na sua vida, entendeu? Você é minha.  Só minha.  Só minha.  Vou matarVou matar  
sem piedade qualquer homem que chegar perto de ti e derramar o sanguesem piedade qualquer homem que chegar perto de ti e derramar o sangue  
deles bem na sua frente.  Você me pertence.  Não vou permitir que medeles bem na sua frente.  Você me pertence.  Não vou permitir que me  
abandone outra vez, não vou permitir que seja de mais ninguém.abandone outra vez, não vou permitir que seja de mais ninguém.

Não  sei  muito  bem  qual  é  o  estado  que  se  chega  quando  seNão  sei  muito  bem  qual  é  o  estado  que  se  chega  quando  se   
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ultrapassa a linha do pasmo, mas foi nesse estado que fiquei! Damian eraultrapassa a linha do pasmo, mas foi nesse estado que fiquei! Damian era  
asquerosamente possessivo e machista, realmente me considerava comoasquerosamente possessivo e machista, realmente me considerava como  
sendo sua propriedade, depois de cinco anos ele ainda se achava meusendo sua propriedade, depois de cinco anos ele ainda se achava meu  
dono e senhor. Eu estava perplexa! Isso fazia parte de quem ele era dedono e senhor. Eu estava perplexa! Isso fazia parte de quem ele era de  
verdade e que eu não conhecia ainda, mas ele já não fazia mais questão deverdade e que eu não conhecia ainda, mas ele já não fazia mais questão de  
esconder pelo visto. Com dois golpes quase imperceptíveis o empurrei e oesconder pelo visto. Com dois golpes quase imperceptíveis o empurrei e o   
fiz cair deitado no chão, coloquei meu pé em seu peito e me agachei.fiz cair deitado no chão, coloquei meu pé em seu peito e me agachei.

—Agora presta atenção em algumas informações novas. Eu não sou—Agora presta atenção em algumas informações novas. Eu não sou  
sua e nem de ninguém, não sou um animal ou uma propriedade para quesua e nem de ninguém, não sou um animal ou uma propriedade para que   
te pertença. Seu domínio sobre mim já acabou faz muito tempo e você nãote pertença. Seu domínio sobre mim já acabou faz muito tempo e você não  
me assusta com suas ameaças. Derrame o sangue de um ser humano name assusta com suas ameaças. Derrame o sangue de um ser humano na  
minha frente e eu arranco a cabeça da Marianjel sem usar nenhum tipo deminha frente e eu arranco a cabeça da Marianjel sem usar nenhum tipo de  
arma e cravo numa estaca bem na frente da sua mansão assombrada. - euarma e cravo numa estaca bem na frente da sua mansão assombrada. - eu  
falava calmamente enquanto ele me olhava entre pasmo e assustado – efalava calmamente enquanto ele me olhava entre pasmo e assustado – e   
mais  uma  coisinha,  vou  avisar  pela  última  vez:  não  toque  em  mimmais  uma  coisinha,  vou  avisar  pela  última  vez:  não  toque  em  mim  
novamente ou você já era. Ah, e está me devendo uma cerveja.novamente ou você já era. Ah, e está me devendo uma cerveja.

Olhei para a garrafa que tinha quebrado quando ele me prensou naOlhei para a garrafa que tinha quebrado quando ele me prensou na  
parede. Então levantei cheia de graça e apertando bem meu salto agulhaparede. Então levantei cheia de graça e apertando bem meu salto agulha  
em  seu  peito  e  passei  por  cima  dele.  Literalmente  no  salto  alto!  Saíem  seu  peito  e  passei  por  cima  dele.  Literalmente  no  salto  alto!  Saí   
caminhando com um largo sorriso vitorioso, tinha sido bem melhor docaminhando com um largo sorriso vitorioso, tinha sido bem melhor do  
que  eu  esperava.  Eu  estava  sentindo-me  a  mulher-maravilha,  minhaque  eu  esperava.  Eu  estava  sentindo-me  a  mulher-maravilha,  minha  
vingança havia começado com bastante estilo. Sem olhar para trás umavingança havia começado com bastante estilo. Sem olhar para trás uma  
única vez, voltei para onde estava antes bem a tempo de ver a segundaúnica vez, voltei para onde estava antes bem a tempo de ver a segunda  
disputa de disputa de driftdrift. Pelo canto do olho percebi, alguns segundos, depois que. Pelo canto do olho percebi, alguns segundos, depois que  
Damian voltava para perto dos outros parasitos.Damian voltava para perto dos outros parasitos.

Claro que, mesmo que parecesse estar mais interessada no showClaro que, mesmo que parecesse estar mais interessada no show  
que aquelas supermáquinas davam, eu prestava atenção neles. Todo meuque aquelas supermáquinas davam, eu prestava atenção neles. Todo meu  
treinamento e instintos diziam que se houvesse um inimigo por perto,treinamento e instintos diziam que se houvesse um inimigo por perto,   
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minha atenção deveria estar sobre eles. Mas eu fazia a monitoração dosminha atenção deveria estar sobre eles. Mas eu fazia a monitoração dos   
infelizes pela visão periférica.  Damian me olhava várias vezes e váriasinfelizes pela visão periférica.  Damian me olhava várias vezes e várias   
outras passava a mão na cabeça, fora isso eles discutiam. Estavam bemoutras passava a mão na cabeça, fora isso eles discutiam. Estavam bem  
inquietos com minha volta e faziam bem em estarem. De uma coisa euinquietos com minha volta e faziam bem em estarem. De uma coisa eu  
tinha certeza, a noite deles estava acabada.tinha certeza, a noite deles estava acabada.

Eu fingia prestar no que acontecia nas disputas mas percebi quandoEu fingia prestar no que acontecia nas disputas mas percebi quando  
a Maribruxa brigou com Damian e depois entrou emburrada no carro dea Maribruxa brigou com Damian e depois entrou emburrada no carro de  
Bruce.  Ah,  será que a morcega velha estava com ciúmes pelos olharesBruce.  Ah,  será que a morcega velha estava com ciúmes pelos olhares  
insistentes de Damian em mim? Logo eu, a sem graça? Não brinca.  Tiveinsistentes de Damian em mim? Logo eu, a sem graça? Não brinca.  Tive  
que rir. Logo depois a discussão ficou entre os três, Bruce entrou no carroque rir. Logo depois a discussão ficou entre os três, Bruce entrou no carro   
e saiu a uns mil km/h. Mas o maldito traidor desgraçado e traiçoeiro nãoe saiu a uns mil km/h. Mas o maldito traidor desgraçado e traiçoeiro não  
foi embora embora Harriet  parecesse tentar persuadi-lo a isso. Fiquei porfoi embora embora Harriet  parecesse tentar persuadi-lo a isso. Fiquei por  
lá atá umas duas da manhã e ainda que a noite pudesse render mais umlá atá umas duas da manhã e ainda que a noite pudesse render mais um  
pouco, decidi voltar para casa.pouco, decidi voltar para casa.

Despedi-me  do  pessoal  e  fui  em  direção  ao  meu  carro  lindo,Despedi-me  do  pessoal  e  fui  em  direção  ao  meu  carro  lindo,  
Damian estava bem perto, parado em frente ao seu carro ao lado do meu.Damian estava bem perto, parado em frente ao seu carro ao lado do meu.   
Caminhei toda autoconfiante e com um sorriso debochado no rosto, entreiCaminhei toda autoconfiante e com um sorriso debochado no rosto, entrei   
no carro. Ele não tirou os olhos de mim em nenhum segundo, eu tinhano carro. Ele não tirou os olhos de mim em nenhum segundo, eu tinha  
certeza que queria falar mais comigo mas percebeu que agora era bemcerteza que queria falar mais comigo mas percebeu que agora era bem  
perigoso. Rindo da cara dele dei a ré e saí em direção à rodovia, acelereiperigoso. Rindo da cara dele dei a ré e saí em direção à rodovia, acelerei   
com tudo, queimando o asfalto enquanto estava radiante. Esse reencontrocom tudo, queimando o asfalto enquanto estava radiante. Esse reencontro  
não poderia ter sido em maior estilo e por isso eu estava muito feliz. não poderia ter sido em maior estilo e por isso eu estava muito feliz. 

Quando entrei na rua da minha casa descobri que a noite não tinhaQuando entrei na rua da minha casa descobri que a noite não tinha   
acabado só para mim, em frente a casa estava toda a galera. Todo mundoacabado só para mim, em frente a casa estava toda a galera. Todo mundo   
deixou o queixo cair no chão quando me viram sair daquela maravilhadeixou o queixo cair no chão quando me viram sair daquela maravilha   
automotiva. Dei a volta e fui até eles no portão.automotiva. Dei a volta e fui até eles no portão.

—Ficaram a noite toda aí, foi? - brinquei.—Ficaram a noite toda aí, foi? - brinquei.
—O que você está fazendo com esse carro?! - Mari apontou com os—O que você está fazendo com esse carro?! - Mari apontou com os  
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olhos arregalados.olhos arregalados.
—Ah, é meu. - respondi com um sorriso.—Ah, é meu. - respondi com um sorriso.
—Como  assim  é  seu?  -  minha  irmã  e  Mari  perguntaram  em—Como  assim  é  seu?  -  minha  irmã  e  Mari  perguntaram  em  

uníssono.uníssono.
—Caraca! - exclamou Léo indo ver de perto.—Caraca! - exclamou Léo indo ver de perto.
—Quando você comprou? - Lid estranhou.—Quando você comprou? - Lid estranhou.
—Não comprei,  ganhei  numa corrida.  -  todo mundo mundo me—Não comprei,  ganhei  numa corrida.  -  todo mundo mundo me  

olhou incrédulo.olhou incrédulo.
—Lavígnia, você está disputando rachas? - Neit ficou chocado.—Lavígnia, você está disputando rachas? - Neit ficou chocado.
—É divertido... - dei de ombros – e vale a pena.—É divertido... - dei de ombros – e vale a pena.
—Ganhou??? - Mari estava admirada – como assim ganhou? Minha—Ganhou??? - Mari estava admirada – como assim ganhou? Minha  

nossa! Você tem que me levar nesse lugar! Caramba, é muito lindo. Olhanossa! Você tem que me levar nesse lugar! Caramba, é muito lindo. Olha  
Léo.  -  apontou  um  detalhe  no  para-choque,  ela  e  Léo  estavamLéo.  -  apontou  um  detalhe  no  para-choque,  ela  e  Léo  estavam  
examinando meu brinquedinho em todos os ângulos.examinando meu brinquedinho em todos os ângulos.

—Você é muito louca. - riu Lídia.—Você é muito louca. - riu Lídia.
—Por que você não vão dar uma volta? - pisquei enquanto atirava a—Por que você não vão dar uma volta? - pisquei enquanto atirava a   

chave para ela.chave para ela.
—Aiiii que da hora, fui.—Aiiii que da hora, fui.
Então correu em direção ao carro toda animada e logo aquelas trêsEntão correu em direção ao carro toda animada e logo aquelas três   

sumiram pela rua. Deixando-me sozinha com Neit, Zac e minha irmã quesumiram pela rua. Deixando-me sozinha com Neit, Zac e minha irmã que  
aliás estavam bem grudadinhos.aliás estavam bem grudadinhos.

—Então quer dizer que agora está fazendo coisas fora da lei? - o—Então quer dizer que agora está fazendo coisas fora da lei? - o  
lindo do Neit cobrou e eu balancei a cabeça.lindo do Neit cobrou e eu balancei a cabeça.

—Tudo que é proibido é mais gostoso. - provoquei.—Tudo que é proibido é mais gostoso. - provoquei.
—Nisso eu concordo. -  Zac, sempre topando tudo.—Nisso eu concordo. -  Zac, sempre topando tudo.
—Não dá  corda,  cara.  -  Neit  o  repreendeu –  Lavígnia,  você  ser—Não dá  corda,  cara.  -  Neit  o  repreendeu –  Lavígnia,  você  ser  

presa fazendo isso, sabia?presa fazendo isso, sabia?
—Aff, para com isso general, não gosto de levar broncas.—Aff, para com isso general, não gosto de levar broncas.
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—Puxa, mas se a recompensa por fazer coisas fora da lei  é essa,—Puxa, mas se a recompensa por fazer coisas fora da lei  é essa,   
mana me leva lá. - Ágatha se animou.mana me leva lá. - Ágatha se animou.

—Já quer entrar nessa é, amor? Agora que vai ficar bem mais difícil—Já quer entrar nessa é, amor? Agora que vai ficar bem mais difícil   
de te pegar. - Zac provocou e deu um beijo no pescoço dela.de te pegar. - Zac provocou e deu um beijo no pescoço dela.

—Eeeeei o que é isso? - eu ri – Fico fora quatro horas e quando—Eeeeei o que é isso? - eu ri – Fico fora quatro horas e quando   
volto vocês estão assim?volto vocês estão assim?

—Eu finalmente decidi dar uma chance para ele, insistiu demais o—Eu finalmente decidi dar uma chance para ele, insistiu demais o   
pobrezinho. - respondeu Ágatha.pobrezinho. - respondeu Ágatha.

—Nossa, muito obrigado. - ele fingiu de ofendido.—Nossa, muito obrigado. - ele fingiu de ofendido.
—Hum... de nada.—Hum... de nada.
—Essa é a prova de que a persistência leva à vitória, não se pode—Essa é a prova de que a persistência leva à vitória, não se pode  

desistir, não é desistir, não é brotherbrother? - ele deu uma bela indireta ao Neit que sorriu.? - ele deu uma bela indireta ao Neit que sorriu.
—Claro,  mas  tem  algumas  situações  que  são  aparentemente—Claro,  mas  tem  algumas  situações  que  são  aparentemente  

impossíveis... infelizmente. - ele disse me dando aquela olhada cheia deimpossíveis... infelizmente. - ele disse me dando aquela olhada cheia de  
cobranças.cobranças.

—É só você desistir  daquilo que é  impossível  e  lutar  por coisas—É só você desistir  daquilo que é  impossível  e  lutar  por coisas   
possíveis. Vale mais a pena. - respondi.possíveis. Vale mais a pena. - respondi.

—Mas o que é a vida sem desafios? -  minha linda irmã colocou—Mas o que é a vida sem desafios? -  minha linda irmã colocou  
mais pilha e eu a fuzilei com o olhar.mais pilha e eu a fuzilei com o olhar.

—Exato!  Uma hora  a  gente  sempre  vence.  -  agora  foi  Zac  e  eu—Exato!  Uma hora  a  gente  sempre  vence.  -  agora  foi  Zac  e  eu  
pensei  em Damian,  até  que ele tinha razão,  uma hora a gente semprepensei  em Damian,  até  que ele tinha razão,  uma hora a gente sempre  
vence.vence.

—Até que você tem alguma razão, afinal de contas eu ganhei um—Até que você tem alguma razão, afinal de contas eu ganhei um  
Camaro.Camaro.

—Onde são essas corridas? - Neit quis saber.—Onde são essas corridas? - Neit quis saber.
—Por aí. - desconversei.—Por aí. - desconversei.
—Ah, fazendo mistério então. - ele rebateu.—Ah, fazendo mistério então. - ele rebateu.
—Preciso manter minha aura enigmática caso contrário ninguém—Preciso manter minha aura enigmática caso contrário ninguém  
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vai tentar me decifrar.vai tentar me decifrar.
—Não conte com isso. - continuou.—Não conte com isso. - continuou.
—Bem,  eu  vou  entrar,  minha  noite  foi  muito  intensa  e  estou—Bem,  eu  vou  entrar,  minha  noite  foi  muito  intensa  e  estou  

cansada.cansada.
—Ah,  fica  aqui  com a  gente,  pelo  menos  até  voltarem com teu—Ah,  fica  aqui  com a  gente,  pelo  menos  até  voltarem com teu  

carro. - Ághs pediu. carro. - Ághs pediu. 
—Quero  ficar  sozinha  com  meus  pensamentos,  preciso  resolver—Quero  ficar  sozinha  com  meus  pensamentos,  preciso  resolver  

muita coisa. Boa noite.muita coisa. Boa noite.
Mandei um beijinho para eles e entrei tomando cuidado para nãoMandei um beijinho para eles e entrei tomando cuidado para não  

fazer mais barulho, aliás,  comecei a considerar a ideia de ir morar emfazer mais barulho, aliás,  comecei a considerar a ideia de ir morar em  
outra casa já que minhas saídas noturnas e viagens seriam frequentes eoutra casa já que minhas saídas noturnas e viagens seriam frequentes e   
logo meus avós começariam a questionar. Em alguns minutos tirei toda alogo meus avós começariam a questionar. Em alguns minutos tirei toda a  
maquiagem e pus minha camisola. Precisava pensar e muito. A reação demaquiagem e pus minha camisola. Precisava pensar e muito. A reação de   
Damian foi muito estranha, eu tinha consciência de que não o conhecia eDamian foi muito estranha, eu tinha consciência de que não o conhecia e  
que aquele que ele mostrava estando comigo era uma personagem. Agoraque aquele que ele mostrava estando comigo era uma personagem. Agora  
eu  veria  sem  máscaras  o  verdadeiro  Damian  Moreton  e  isso  eraeu  veria  sem  máscaras  o  verdadeiro  Damian  Moreton  e  isso  era   
instigante. Ele era bem dominador e orgulhoso, fiquei bem surpresa porinstigante. Ele era bem dominador e orgulhoso, fiquei bem surpresa por  
ele simplesmente não ter encerrado a história quando o humilhei, insultei,ele simplesmente não ter encerrado a história quando o humilhei, insultei,   
xinguei...xinguei...

Por  que  ele  não  confessou?  “Sim,  usei  você  para  conseguirPor  que  ele  não  confessou?  “Sim,  usei  você  para  conseguir   
informações  e  privilégios”,  por  que  continuou  com  aquela  históriainformações  e  privilégios”,  por  que  continuou  com  aquela  história   
ridícula  de que me amava? Bem...  ele ainda não sabia que eu o  tinharidícula  de que me amava? Bem...  ele ainda não sabia que eu o  tinha  
descoberto por completo, provavelmente quando ele soubesse iria ser eledescoberto por completo, provavelmente quando ele soubesse iria ser ele   
mesmo comigo. Mas isso não iria demorar,  agora era só colocar meusmesmo comigo. Mas isso não iria demorar,  agora era só colocar meus   
planos numa linha do tempo a ser executada. Primeira coisa: ele pareciaplanos numa linha do tempo a ser executada. Primeira coisa: ele parecia  
gostar  bastante  daquela  Ferrari  preta.  Então  já  estava  na  hora  dela  segostar  bastante  daquela  Ferrari  preta.  Então  já  estava  na  hora  dela  se  

aposentar.                                             aposentar.                                             FF
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1313
Gostosuras ouGostosuras ou  
Travessuras?Travessuras?
Ah, As duas!Ah, As duas!
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eitan me olhou desconfiado depois do que pedi, eu tinha ido aeitan me olhou desconfiado depois do que pedi, eu tinha ido a  
casa dele naquela manhã para fazer um pedido muito especial.casa dele naquela manhã para fazer um pedido muito especial.   
Mas é claro que se tratando dele eu não conseguiria o que queriaMas é claro que se tratando dele eu não conseguiria o que queria   

sem algumas explicações.sem algumas explicações.
NN

—Esse tipo de armamento é muito perigoso.—Esse tipo de armamento é muito perigoso.
—Eu sei, por isso estou a você que é o cara mais cheio de regras e—Eu sei, por isso estou a você que é o cara mais cheio de regras e   

mimimis que eu já conheci. - repliquei e ele fez uma careta.mimimis que eu já conheci. - repliquei e ele fez uma careta.
—Não vai conseguir o que quer me insultando desse jeito. - fechou—Não vai conseguir o que quer me insultando desse jeito. - fechou  

a cara e pegou fardo enorme de feno e entrou na baia dos cavalos.a cara e pegou fardo enorme de feno e entrou na baia dos cavalos.
—Não estou insultando, é só a verdade. - fui atrás dele – e além do—Não estou insultando, é só a verdade. - fui atrás dele – e além do  

mais tenho dito isso há uns cinco anos já.mais tenho dito isso há uns cinco anos já.
—Só se foi pelas minhas costas. - murmurou dando de comer aos—Só se foi pelas minhas costas. - murmurou dando de comer aos  

lindos animais, claro que a visão mais linda era ele sem camisa mas deixalindos animais, claro que a visão mais linda era ele sem camisa mas deixa   
isso para lá. isso para lá. 

—Reconheço que noventa e nove por cento das vezes foram sim,—Reconheço que noventa e nove por cento das vezes foram sim,  
mas agora estou sendo sincera.mas agora estou sendo sincera.

—Para tudo tem que ter uma primeira vez.—Para tudo tem que ter uma primeira vez.
—Vai conseguir isso para mim ou não? - eu já estava impaciente.—Vai conseguir isso para mim ou não? - eu já estava impaciente.
—Não  vai  me  dizer  para  que  você  quer?  -  Neit  me  olhou—Não  vai  me  dizer  para  que  você  quer?  -  Neit  me  olhou  

especulativo.especulativo.
—Aff,  se é uma granada que quero é porque é óbvio que quero—Aff,  se é uma granada que quero é porque é óbvio que quero   

explodir alguma coisa, não acha lógico?explodir alguma coisa, não acha lógico?
—Lavígnia  –  ele  limpou  as  mãos  e  veio  na  minha  direção—Lavígnia  –  ele  limpou  as  mãos  e  veio  na  minha  direção  

enxugando a testa com a camisa que tinha deixado jogada por ali – isso éenxugando a testa com a camisa que tinha deixado jogada por ali – isso é   
muito perigoso e você não é a pessoa mais centrada que conheço.muito perigoso e você não é a pessoa mais centrada que conheço.

—O quê?!—O quê?!
—Só estou sendo sincero. - devolveu e eu revirei os olhos.—Só estou sendo sincero. - devolveu e eu revirei os olhos.
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—Tá legal, reconheço que mereci essa, mas você sabe muito bem—Tá legal, reconheço que mereci essa, mas você sabe muito bem  
que se não me der eu vou procurar em outro lugar... com outras pessoas eque se não me der eu vou procurar em outro lugar... com outras pessoas e  
vou  conseguir.  -  apontei  o  indicador  para  ele  que  soltou  o  ar  emvou  conseguir.  -  apontei  o  indicador  para  ele  que  soltou  o  ar  em  
impaciência. impaciência. 

—Disso não tenho a menor dúvida, você tem armas poderosas de—Disso não tenho a menor dúvida, você tem armas poderosas de  
persuasão.persuasão.

—E então? - pressionei.—E então? - pressionei.
—Pode me dizer pelo menos se não vai matar ninguém.—Pode me dizer pelo menos se não vai matar ninguém.
—Por enquanto não. - sacudi a cabeça.—Por enquanto não. - sacudi a cabeça.
—Vai tomar cuidado?—Vai tomar cuidado?
—Vou ficar bem longe.—Vou ficar bem longe.
—Não quero que você se machuque.—Não quero que você se machuque.
—Nem  eu  quero  me  machucar,  não  se  preocupe  com  isso.  -—Nem  eu  quero  me  machucar,  não  se  preocupe  com  isso.  -   

assegurei.assegurei.
—Por  que  não  me  conta  o  que  quer  fazer?  Eu  posso  ajudar  se—Por  que  não  me  conta  o  que  quer  fazer?  Eu  posso  ajudar  se  

precisar. - ele se ofereceu e eu sabia que ele iria amar.precisar. - ele se ofereceu e eu sabia que ele iria amar.
—Agradeço a colaboração mas por enquanto esse assunto é muito—Agradeço a colaboração mas por enquanto esse assunto é muito   

pessoal, quero resolver sozinha. - ele suspirou de novo e colocou a mãopessoal, quero resolver sozinha. - ele suspirou de novo e colocou a mão  
atrás do pescoço.atrás do pescoço.

—Ah vai por favor, diz que vai me dar, diz, diz. - pedi juntando as—Ah vai por favor, diz que vai me dar, diz, diz. - pedi juntando as  
mãos.mãos.

—Não faz isso...  não me olha assim pois  sou capaz de te  dar  o—Não faz isso...  não me olha assim pois  sou capaz de te  dar  o   
mundo.mundo.

—Não precisa ser o mundo por enquanto, é só uma granada, vai—Não precisa ser o mundo por enquanto, é só uma granada, vai   
me  dar?  Além  do  mais  eu  tenho  autorização  para  usar  armas,  vocême  dar?  Além  do  mais  eu  tenho  autorização  para  usar  armas,  você  
conhece esse fato.conhece esse fato.

—É... e isso me preocupa.—É... e isso me preocupa.
—Isso  é  um  sim?  -  sorri  com  todo  meu  charme  e  ele  suspirou—Isso  é  um  sim?  -  sorri  com  todo  meu  charme  e  ele  suspirou  
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exasperado.exasperado.
—Você sempre consegue o que quer mesmo. - confessou derrotado—Você sempre consegue o que quer mesmo. - confessou derrotado  

e eu pulei no pescoço dele.e eu pulei no pescoço dele.
—Ain, obrigada! - disse dando vários beijinhos no rosto dele.—Ain, obrigada! - disse dando vários beijinhos no rosto dele.
—Nossa! Se eu soubesse que essa era a recompensa tinha cedido—Nossa! Se eu soubesse que essa era a recompensa tinha cedido  

antes. - disse abraçando minha cintura.antes. - disse abraçando minha cintura.
—É que você é muito durão.—É que você é muito durão.
—Com você não, sabe exatamente como me ter em suas mãos na—Com você não, sabe exatamente como me ter em suas mãos na  

hora  que  quiser.  -  confessou  com  a  voz  falhando  e  eu  me  afasteihora  que  quiser.  -  confessou  com  a  voz  falhando  e  eu  me  afastei   
rapidinho.rapidinho.

—Ótimo! - comemorei e ele balançou a cabeça.—Ótimo! - comemorei e ele balançou a cabeça.
—Já  sei  porque  você  é  fã  do  Bon  Jovi,  você  é  como uma arma—Já  sei  porque  você  é  fã  do  Bon  Jovi,  você  é  como uma arma  

carregada.carregada.
Apontou ele citando o trecho de You Give Love a Bad NameApontou ele citando o trecho de You Give Love a Bad Name1313, uma, uma  

das minhas músicas favoritas da minha banda preferida. Então era issodas minhas músicas favoritas da minha banda preferida. Então era isso   
que ele pensava de mim? Haha, a perigosa.que ele pensava de mim? Haha, a perigosa.

—E pronta para disparar. - fiz com os dedos uma arma – Quando—E pronta para disparar. - fiz com os dedos uma arma – Quando  
pode me dar?pode me dar?

—Para quando você quer?—Para quando você quer?
—Hoje à tarde seria ótimo.—Hoje à tarde seria ótimo.
—Quanta pressa, adoraria saber o que você vai aprontar.—Quanta pressa, adoraria saber o que você vai aprontar.
—Não faça perguntas que você pode não gostar das respostas.—Não faça perguntas que você pode não gostar das respostas.
—O quê? - alarmou-se.—O quê? - alarmou-se.
—Já disse – dei as costas e estava quase saindo quando lembrei de—Já disse – dei as costas e estava quase saindo quando lembrei de  

uma coisa – ah, seria bom vocês arrumarem essa estrada de acesso, meuuma coisa – ah, seria bom vocês arrumarem essa estrada de acesso, meu   
carro lindo ficou cheio de poeira.carro lindo ficou cheio de poeira.

1313 Você Dá Ao Amor Uma Má Fama, do álbum Slipery When Wet de 1986Você Dá Ao Amor Uma Má Fama, do álbum Slipery When Wet de 1986
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Só ouvi ele rir em resposta. Voltei para casa e passei um tempo comSó ouvi ele rir em resposta. Voltei para casa e passei um tempo com  
minha avó,  ela estava arrumando os figurinos para a  apresentação deminha avó,  ela estava arrumando os figurinos para a  apresentação de  
natal que a turma de balé faria. Ágatha e Mari tinham ido à academia enatal que a turma de balé faria. Ágatha e Mari tinham ido à academia e   
depois iriam cavalgar em uma das fazendas da região. Depois de passardepois iriam cavalgar em uma das fazendas da região. Depois de passar  
umas boas horas com aqueles figurinos, vi pela janela o quanto meu lindoumas boas horas com aqueles figurinos, vi pela janela o quanto meu lindo  
Camaro estava quase todo coberto por poeira da estrada. Torci o nariz eCamaro estava quase todo coberto por poeira da estrada. Torci o nariz e   
resolvi lavá-lo.resolvi lavá-lo.

Subi rapidinho para trocar de roupa, a saber um short jeans numSubi rapidinho para trocar de roupa, a saber um short jeans num  
comprimento que fez minha vó chamar minha atenção e uma regatinhacomprimento que fez minha vó chamar minha atenção e uma regatinha  
branca.  Peguei  um  balde  com  água  e  detergente  junto  com  panos  ebranca.  Peguei  um  balde  com  água  e  detergente  junto  com  panos  e  
esponjas. Como estava calor, iria ser uma atividade bem agradável e maisesponjas. Como estava calor, iria ser uma atividade bem agradável e mais  
ainda  depois  de  colocar  meu  ainda  depois  de  colocar  meu  pendrivependrive  e  minhas  músicas  preferidase  minhas  músicas  preferidas  
começarem  a  tocar.  Primeira  da  lista,  começarem  a  tocar.  Primeira  da  lista,  It's  My  LifeIt's  My  Life do  Bon  Jovi,  então do  Bon  Jovi,  então  
enquanto  cantava  eu  comecei  minha  tarefa  permitindo-me  ficar  todaenquanto  cantava  eu  comecei  minha  tarefa  permitindo-me  ficar  toda  
molhada já que estava calor.molhada já que estava calor.

Quando  já  estava  na  metade  do  trabalho,  ouvi  uma  moto  seQuando  já  estava  na  metade  do  trabalho,  ouvi  uma  moto  se  
aproximar  e  parar.  Quando  virei  descobri  que  era  Neitan,  oba!  Issoaproximar  e  parar.  Quando  virei  descobri  que  era  Neitan,  oba!  Isso   
significava que ele tinha conseguido o que pedi. Larguei a esponja dentrosignificava que ele tinha conseguido o que pedi. Larguei a esponja dentro   
do balde e enxuguei as mãos sem muito êxito na minha blusa molhada edo balde e enxuguei as mãos sem muito êxito na minha blusa molhada e   
àquela  altura,  bem transparente.  Neit  parecia estar  naquele  desafio  doàquela  altura,  bem transparente.  Neit  parecia estar  naquele  desafio  do  
manequim da internet,  depois que ele desligou a moto não moveu ummanequim da internet,  depois que ele desligou a moto não moveu um  
músculo.músculo.

—Conseguiu  o  que  pedi,  não  é?  -  indaguei  com  um  sorriso—Conseguiu  o  que  pedi,  não  é?  -  indaguei  com  um  sorriso  
animado mas  ele  não  respondeu nada –  Ei,  Neit  –  estalei  os  dedos  –animado mas  ele  não  respondeu nada –  Ei,  Neit  –  estalei  os  dedos  –  
helloooo, você está aí? Neit!helloooo, você está aí? Neit!

Quase gritei então ele tirou o óculos bem devagar e me olhou deQuase gritei então ele tirou o óculos bem devagar e me olhou de   
cima  a  baixo  sem esconder  o  quanto  eu  o  estava  deixando,  digamos,cima  a  baixo  sem esconder  o  quanto  eu  o  estava  deixando,  digamos,   
nervoso.nervoso.
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—Voltou? - indaguei debochada quando ele finalmente olhou em—Voltou? - indaguei debochada quando ele finalmente olhou em  
meus olhos.meus olhos.

—Você sempre lava seu carro assim? - perguntou meio abalado.—Você sempre lava seu carro assim? - perguntou meio abalado.
—Não, essa é a primeira vez.—Não, essa é a primeira vez.
—E quando você pretende lavá-lo outra vez? De repente eu posso—E quando você pretende lavá-lo outra vez? De repente eu posso  

ajudar.ajudar.
—Engraçadinho... e aí trouxe ou não? - pressionei, ele torceu o nariz—Engraçadinho... e aí trouxe ou não? - pressionei, ele torceu o nariz  

tirando a mochila das costas.tirando a mochila das costas.
  —Ainda tenho maus presságios sobre isso. - confessou ao entregar-—Ainda tenho maus presságios sobre isso. - confessou ao entregar-
me uma caixinha de madeira.me uma caixinha de madeira.

—Pois não tenha, ela terá uma nobre missão.—Pois não tenha, ela terá uma nobre missão.
Disse eu com um largo sorriso no rosto enquanto abria a caixa eDisse eu com um largo sorriso no rosto enquanto abria a caixa e  

contemplava  aquele  pequeno  artefato  militar  com  um  belo  poder  decontemplava  aquele  pequeno  artefato  militar  com  um  belo  poder  de  
destruição. Digamos que poderia destruir até um carro... sacaram?destruição. Digamos que poderia destruir até um carro... sacaram?

—Não esqueça que ela detona três segundos depois de retirado o—Não esqueça que ela detona três segundos depois de retirado o  
pino.pino.

——Não esqueça de que tenho treinamento militarNão esqueça de que tenho treinamento militar. - pisquei para ele. - pisquei para ele  
ao fechar a caixinha.ao fechar a caixinha.

—Mas não custa nada lembrar.—Mas não custa nada lembrar.
Dei as costas e fui até a porta do motorista que estava aberta paraDei as costas e fui até a porta do motorista que estava aberta para  

eu poder escutar o som, debrucei-me sobre o banco do motorista paraeu poder escutar o som, debrucei-me sobre o banco do motorista para   
colocar a caixa sobre o banco do passageiro. Quando voltei, Neitan estavacolocar a caixa sobre o banco do passageiro. Quando voltei, Neitan estava  
de  volta  naquela  estado  catatônico,  tudo  bem,  eu  sabia  que  era  pelade  volta  naquela  estado  catatônico,  tudo  bem,  eu  sabia  que  era  pela  
maneira que eu estava vestida. Minhas curvas deixariam mesmo qualquermaneira que eu estava vestida. Minhas curvas deixariam mesmo qualquer  
homem naquele estado, mas vocês hão de me perdoar pois eu não sabia àhomem naquele estado, mas vocês hão de me perdoar pois eu não sabia à  
que horas ele iria ali para entregar a minha encomenda. De modo que aque horas ele iria ali para entregar a minha encomenda. De modo que a   
culpa pelo mal-estar dele naquele momento não era minha, mas do acaso,culpa pelo mal-estar dele naquele momento não era minha, mas do acaso,  
apenas.apenas.
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—E então, vai ficar aí o dia todo com essa cara de bobo? - perguntei—E então, vai ficar aí o dia todo com essa cara de bobo? - perguntei   
voltando a pegar a esponja.voltando a pegar a esponja.

—Achei que receberia ao menos um muito obrigado. - cobrou.—Achei que receberia ao menos um muito obrigado. - cobrou.
—Já  te  agradeci  pela  manhã,  até  te  beijei,  esqueceu?  -  falei  sem—Já te  agradeci  pela  manhã,  até  te  beijei,  esqueceu?  -  falei  sem  

olhá-lo.olhá-lo.
—Como se tivesse como esquecer...—Como se tivesse como esquecer...
—Então. - alguns segundos de silêncio.—Então. - alguns segundos de silêncio.
—Quer ajuda aí?—Quer ajuda aí?
—Até  que  seria  uma  boa  ideia,  já  que  foi  naquela  estrada—Até  que  seria  uma  boa  ideia,  já  que  foi  naquela  estrada  

empoeirada da sua casa que sujei meu bebê.empoeirada da sua casa que sujei meu bebê.
Peguei o pano molhado enquanto ele estacionava a moto a cerca dePeguei o pano molhado enquanto ele estacionava a moto a cerca de  

um metro e meio atrás do meu carro.  Ele largou a mochila e veio emum metro e meio atrás do meu carro.  Ele largou a mochila e veio em  
minha direção, rindo, atirei o pano nele.minha direção, rindo, atirei o pano nele.

—Ei! - ele protestou.—Ei! - ele protestou.
—Ah, para com isso, está calor.—Ah, para com isso, está calor.
—É,  mas eu não pretendia  tomar um banho com água suja  por—É,  mas eu não pretendia  tomar um banho com água suja  por  

causa disso. - disse ao se colocar ao meu lado.causa disso. - disse ao se colocar ao meu lado.
—Isso não é problema, é só tomar banho com água limpa depois.—Isso não é problema, é só tomar banho com água limpa depois.   

Olha para mim, estou encharcada mas feliz.Olha para mim, estou encharcada mas feliz.
—É...  estou  tendo  muita  ciência  disso  com  essa  sua  blusa—É...  estou  tendo  muita  ciência  disso  com  essa  sua  blusa  

transparente. - suspirou.transparente. - suspirou.
—Ela é branca na verdade.—Ela é branca na verdade.
—Claro  e  o  branco  não  fica  transparente  quando  molhado.  -—Claro  e  o  branco  não  fica  transparente  quando  molhado.  -   

observou enquanto limpava o pneu.observou enquanto limpava o pneu.
—Não gostaria que eu viesse lavar o carro usando uma burca, não—Não gostaria que eu viesse lavar o carro usando uma burca, não  

é?é?
—Claro que não mas... esse seu visual deve atrair a audiência de—Claro que não mas... esse seu visual deve atrair a audiência de  

todos os seus vizinhos.todos os seus vizinhos.
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—São quase todos idosos. - apontei.—São quase todos idosos. - apontei.
—Velho ou não, homem é homem.—Velho ou não, homem é homem.
—Então  porque  eles  vão  ficar  olhando  eu  não  posso  usar  essa—Então  porque  eles  vão  ficar  olhando  eu  não  posso  usar  essa  

roupa?roupa?
—Pode... se eu estiver por perto com uma ponto 40.—Pode... se eu estiver por perto com uma ponto 40.
Respondeu ele e eu caí na risada, era tão bom ficar com ele. PenaRespondeu ele e eu caí na risada, era tão bom ficar com ele. Pena   

que a gente quase sempre acabava discutindo, isso já era uma tradiçãoque a gente quase sempre acabava discutindo, isso já era uma tradição  
mesmo que tenha diminuído bastante nos últimos anos. Então começou amesmo que tenha diminuído bastante nos últimos anos. Então começou a  
tocar tocar All About Loving You,All About Loving You, exatamente a música que Neit confessou fazê- exatamente a música que Neit confessou fazê-
lo  pensar  em mim durante  aquele  maravilhoso  show do Bon Jovi  emlo pensar  em mim durante  aquele  maravilhoso  show do Bon Jovi  em  
Bucareste no meu aniversário. Fingi nem ter notado e me estiquei todaBucareste no meu aniversário. Fingi nem ter notado e me estiquei toda   
para conseguir limpar o teto.para conseguir limpar o teto.

—Fica mais fácil se estiver mais alta.—Fica mais fácil se estiver mais alta.
Disse ao simplesmente segurar minha cintura e me levantar algunsDisse ao simplesmente segurar minha cintura e me levantar alguns  

centímetros acima do chão. centímetros acima do chão. 
—Já que você é mais alto poderia ter limpado aqui,  não acha? -—Já que você é mais alto poderia ter limpado aqui,  não acha? -   

cobrei enquanto limpava todo o teto bem rápido.cobrei enquanto limpava todo o teto bem rápido.
—Até poderia, mas não vou me dar ao luxo de desperdiçar uma—Até poderia, mas não vou me dar ao luxo de desperdiçar uma  

chance de ficar assim tão pertinho de ti. - falou ao me deixar escorregarchance de ficar assim tão pertinho de ti. - falou ao me deixar escorregar   
entre suas mãos, girei para o encarar.entre suas mãos, girei para o encarar.

—Seu oportunista, isso é abuso, sabia? - brinquei.—Seu oportunista, isso é abuso, sabia? - brinquei.
—Abuso é o que você faz comigo, isso sim.—Abuso é o que você faz comigo, isso sim.
—Ah, eu faço? O quê? - pronto, já comecei a ficar nervosa.—Ah, eu faço? O quê? - pronto, já comecei a ficar nervosa.
—A maneira como me faz sofrer ao me tratar como se eu fosse seu—A maneira como me faz sofrer ao me tratar como se eu fosse seu   

irmãozinho,  como  me  faz  delirar  diante  da  visão  do  seu  corpoirmãozinho,  como  me  faz  delirar  diante  da  visão  do  seu  corpo   
maravilhoso, seu cheiro que me deixa sem fôlego, sua boca que faz meusmaravilhoso, seu cheiro que me deixa sem fôlego, sua boca que faz meus   
lábios arderem de desejo por um beijo... como você me faz sonhar contigolábios arderem de desejo por um beijo... como você me faz sonhar contigo   
durante centenas de noites durante todos esses anos. Isso é uma tortura.durante centenas de noites durante todos esses anos. Isso é uma tortura.
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—Ai Neitan... por favor... não começa.—Ai Neitan... por favor... não começa.
—Meu amor, por que você não consegue aceitar que sou louco por—Meu amor, por que você não consegue aceitar que sou louco por  

você, que eu a amo?você, que eu a amo?
—Já tivemos essa conversa antes, você sabe que eu não...—Já tivemos essa conversa antes, você sabe que eu não...
—Que você não acredita no amor? Já ouvi isso de você várias vezes—Que você não acredita no amor? Já ouvi isso de você várias vezes   

mas você nem sabe o que é o amor, como pode não acreditar nele?mas você nem sabe o que é o amor, como pode não acreditar nele?
—Ah eu sei sim, e definitivamente estou fora. - falei ao apertar as—Ah eu sei sim, e definitivamente estou fora. - falei ao apertar as   

costas  contra  o  carro  a  fim  de  afastar-me  um  pouco  dele  mas  eracostas  contra  o  carro  a  fim  de  afastar-me  um  pouco  dele  mas  era   
impossível.impossível.

—O que aquele imbecil te fez não era amor, Lavígnia.—O que aquele imbecil te fez não era amor, Lavígnia.
—Por que você tem que falar nele, hein?—Por que você tem que falar nele, hein?
—Porque aquele maldito é o responsável por tirar a sua fé no amor,—Porque aquele maldito é o responsável por tirar a sua fé no amor,   

sei  que ele partiu seu coração,  fez você sofrer,  fez você chorar...  eu visei  que ele partiu seu coração,  fez você sofrer,  fez você chorar...  eu vi   
milhares  de  vezes  em  teus  olhos  o  brilho  de  lágrimas  que  você  nãomilhares  de  vezes  em  teus  olhos  o  brilho  de  lágrimas  que  você  não  
deixava cair por causa da sua nova postura de mulher forte, mas vocêdeixava cair por causa da sua nova postura de mulher forte, mas você  
nunca me enganou. Sua maneira de se envolver e descartar os homensnunca me enganou. Sua maneira de se envolver e descartar os homens  
que se interessam por ti é só uma forma de vingar-se...que se interessam por ti é só uma forma de vingar-se...

—Neitan, para com isso. - pedi.—Neitan, para com isso. - pedi.
—Amor é devoção, é cuidado, é atenção, é desejo, é ciúme... sente –—Amor é devoção, é cuidado, é atenção, é desejo, é ciúme... sente –   

então  pegou  minha  mão  e  colocou  em  seu  peito  –  sente  como  meuentão  pegou  minha  mão  e  colocou  em  seu  peito  –  sente  como  meu  
coração dispara feito um louco quando estou tão perto de ti, sente meucoração dispara feito um louco quando estou tão perto de ti, sente meu   
corpo estremecer com seu toque. Você me deixa sem ar, me deixa fraco...corpo estremecer com seu toque. Você me deixa sem ar, me deixa fraco...   
você diz que eu sou durão mas na verdade na sua frente eu não passo devocê diz que eu sou durão mas na verdade na sua frente eu não passo de   
um garoto.um garoto.

Ai que droga, eu tentava ver o Neit só como amigo mas daqueleAi que droga, eu tentava ver o Neit só como amigo mas daquele  
jeito estava começando a ficar muito difícil... muito difícil mesmo. Ele nãojeito estava começando a ficar muito difícil... muito difícil mesmo. Ele não  
queria acreditar que amor não existia, como eu poderia convencê-lo?queria acreditar que amor não existia, como eu poderia convencê-lo?

—Você sente atração por mim, é só isso. - tentei. —Você sente atração por mim, é só isso. - tentei. 
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—Não...  não  posso  negar  que  você  me  atrai  de  uma  forma—Não...  não  posso  negar  que  você  me  atrai  de  uma  forma  
enlouquecedora, mas vai muito além disso. Eu amo você, quero ficar comenlouquecedora, mas vai muito além disso. Eu amo você, quero ficar com  
você para resto  da minha vida...  por  que não consegue entender isso,você para resto  da minha vida...  por  que não consegue entender isso,   
minha linda?minha linda?

À essa altura ele sussurrava essas belas palavras bem pertinho dosÀ essa altura ele sussurrava essas belas palavras bem pertinho dos  
meus  lábios,  e  com  aquela  música  linda  e  perigosamente  românticameus  lábios,  e  com  aquela  música  linda  e  perigosamente  romântica  
tocando bem alto,  céus como eu iria  resistir?  Tudo estava cooperandotocando bem alto,  céus como eu iria  resistir?  Tudo estava cooperando  
para que eu me rendesse aos encantos daquele homem lindo, romântico,para que eu me rendesse aos encantos daquele homem lindo, romântico,   
querido e que jurava me amar. O que eu faria? Ele aproximou seus lábiosquerido e que jurava me amar. O que eu faria? Ele aproximou seus lábios  
bem devagar dos meus,  com um ternura imensa,  estava claro que iriabem devagar dos meus,  com um ternura imensa,  estava claro que iria   
rolar  um beijo.  Tudo o que eu não queria...  mentira!  Queria,  queria  erolar  um beijo.  Tudo o que eu não queria...  mentira!  Queria,  queria  e   
queria muito mas só naquele momento. O homem é um pedaço de mauqueria muito mas só naquele momento. O homem é um pedaço de mau   
caminho e eu não sou de ferro, oras. Eu me arrependeria muito daquilocaminho e eu não sou de ferro, oras. Eu me arrependeria muito daquilo  
mais  tarde.  Mas  que  se  dane,  já  tinha  me arrependido  de  tanta  coisamais  tarde.  Mas  que  se  dane,  já  tinha  me arrependido  de  tanta  coisa   
mesmo. Assim que seus lábios tocaram muito levemente os meus:mesmo. Assim que seus lábios tocaram muito levemente os meus:

—Lavígnia. -  chamou minha vó da porta e fomos arrancados do—Lavígnia. -  chamou minha vó da porta e fomos arrancados do  
transe.transe.

—Ah, o que foi vó? - escapuli daqueles braços feito um raio.—Ah, o que foi vó? - escapuli daqueles braços feito um raio.
—Querida, me ajude a levar essas coisas para a escola?—Querida, me ajude a levar essas coisas para a escola?
—Com certeza! - corri para pegar as sacolas, salva pelo congo.—Com certeza! - corri para pegar as sacolas, salva pelo congo.
—Não estou atrapalhando nada? - ela pareceu desconfiada.—Não estou atrapalhando nada? - ela pareceu desconfiada.
—Deixe-me ajudá-la.  -  Neit  não  respondeu  ao  pegar  a  caixa  de—Deixe-me ajudá-la.  -  Neit  não  respondeu  ao  pegar  a  caixa  de  

papelão grande das mãos dela.papelão grande das mãos dela.
—Muito obrigada, meu rapaz, você é um doce.—Muito obrigada, meu rapaz, você é um doce.
—Imagina, é um prazer ajudar.—Imagina, é um prazer ajudar.
Nossa,  ele  estava  muito  bravo.  Eu  o  conhecia  bem  e  sabia  queNossa,  ele  estava  muito  bravo.  Eu  o  conhecia  bem  e  sabia  que  

estava tendo trabalho para disfarçar a frustração. Fiz de tudo para nãoestava tendo trabalho para disfarçar a frustração. Fiz de tudo para não  
parecer nervosa, mas ao pegar a chave do carro no porta-luvas notei queparecer nervosa, mas ao pegar a chave do carro no porta-luvas notei que   
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minhas mãos estavam tremendo. Mas por quê? Eu não amava o Neit, éminhas mãos estavam tremendo. Mas por quê? Eu não amava o Neit, é  
claro que eu não amava porque amor não existe para mim. Só isso, nãoclaro que eu não amava porque amor não existe para mim. Só isso, não  
fiquem aí imaginando coisas!fiquem aí imaginando coisas!

—Temos  que  correr  com  os  ensaios,  você  e  sua  família  estão—Temos  que  correr  com  os  ensaios,  você  e  sua  família  estão   
convidados para a apresentação no Natal. - dizia minha vó.convidados para a apresentação no Natal. - dizia minha vó.

—Claro, nós iremos. - disse desanimado quando abri o porta-malas.—Claro, nós iremos. - disse desanimado quando abri o porta-malas.
—Bem, vamos lá. - anunciei depois de guardar tudo.—Bem, vamos lá. - anunciei depois de guardar tudo.
—Bom ver você, Neitan. Espero que venha mais vezes nos visitar. -—Bom ver você, Neitan. Espero que venha mais vezes nos visitar. -   

despediu-se ela indo para o carro, ele sorriu e acenou.despediu-se ela indo para o carro, ele sorriu e acenou.
—Vou indo então, obrigada pela ajuda.—Vou indo então, obrigada pela ajuda.
—Vai  rodar  a  cidade  com  sua  vó  dentro  do  carro  com  uma—Vai  rodar  a  cidade  com  sua  vó  dentro  do  carro  com  uma  

granada? - Neit juntou as sobrancelhas.granada? - Neit juntou as sobrancelhas.
—A Madonna fez pior no clipe —A Madonna fez pior no clipe What It Feels Like For a GirlWhat It Feels Like For a Girl. - dei de. - dei de  

ombros.ombros.
—Sua maluquinha.—Sua maluquinha.
—Tchau. - dei um sorriso e virei as costas. —Tchau. - dei um sorriso e virei as costas. 
—Espera  –  segurou  minha  mão  –  vamos  continuar  de  onde—Espera  –  segurou  minha  mão  –  vamos  continuar  de  onde  

paramos. - engoli em seco.paramos. - engoli em seco.
—Claro que não, pode tratar de esquecer e se fizer isso de novo eu—Claro que não, pode tratar de esquecer e se fizer isso de novo eu  

te dou um soco. - ameacei.te dou um soco. - ameacei.
—Vale a pena o risco.—Vale a pena o risco.
Tudo que consegui fazer foi  soltar o ar de forma desordenada eTudo que consegui fazer foi  soltar o ar de forma desordenada e   

sacudindo a cabeça dei as costas e entrei no carro. Acelerei tão rápido quesacudindo a cabeça dei as costas e entrei no carro. Acelerei tão rápido que   
em dois segundos estava em outra rua.em dois segundos estava em outra rua.

—Nossa, filha! Desse jeito vamos acabar batendo.—Nossa, filha! Desse jeito vamos acabar batendo.
Minha  vó  levou  um  tremendo  susto  e  pareceu  aquela  tia  daMinha  vó  levou  um  tremendo  susto  e  pareceu  aquela  tia  da   

internet: Que velocidade é essa, Júnior? Para esse carro, Júnior!internet: Que velocidade é essa, Júnior? Para esse carro, Júnior!
—Ah,  desculpe,  é  que  esse  carro  corre  muito  mais  que  o  meu—Ah,  desculpe,  é  que  esse  carro  corre  muito  mais  que  o  meu  
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antigo. Ainda não me acostumei. - respondi não necessariamente com aantigo. Ainda não me acostumei. - respondi não necessariamente com a  
verdade.verdade.

—Hum...  tive  a  impressão  de  ter  interrompido  alguma  coisa  lá—Hum...  tive  a  impressão  de  ter  interrompido  alguma  coisa  lá  
atrás.atrás.

—Não interrompeu nada.—Não interrompeu nada.
—Neitan pareceu bem aborrecido pela minha aparição. - observou—Neitan pareceu bem aborrecido pela minha aparição. - observou  

ela.ela.
—Não foi nada, vó.—Não foi nada, vó.
—Ele parece gostar muito de você, filha.—Ele parece gostar muito de você, filha.
—Normal, passamos vários anos juntos no exterior.—Normal, passamos vários anos juntos no exterior.
—Não esse tipo de gostar, você me entendeu.—Não esse tipo de gostar, você me entendeu.
—Não viaja vó, nada a ver. - eu lutava para fugir daquela conversa.—Não viaja vó, nada a ver. - eu lutava para fugir daquela conversa.
—Por  que  não  gosta  dele,  filha?  Vocês  formariam um casal  tão—Por  que  não  gosta  dele,  filha?  Vocês  formariam um casal  tão  

bonito.bonito.
—Vamos mudar de assunto? Como ficaram os figurinos?—Vamos mudar de assunto? Como ficaram os figurinos?
—Lavígnia, não deveria desperdiçar o amor daquele rapaz tão belo,—Lavígnia, não deveria desperdiçar o amor daquele rapaz tão belo,   

os olhos dele chegam a brilhar quando te contemplam.os olhos dele chegam a brilhar quando te contemplam.
—É só uma paixonite, vó. Daqui a pouco ele esquece.—É só uma paixonite, vó. Daqui a pouco ele esquece.
—Uma  paixonite  que  dura  tantos  anos  não  existe,  desde  que—Uma  paixonite  que  dura  tantos  anos  não  existe,  desde  que  

conheci esse rapaz notei que ele gosta muito de ti.  -  apontou ela e euconheci esse rapaz notei que ele gosta muito de ti.  -  apontou ela e eu  
suspirei alto.suspirei alto.

—Vó, eu não quero pensar nessas coisas. Não acredito em amor, me—Vó, eu não quero pensar nessas coisas. Não acredito em amor, me  
desculpe.desculpe.

—Mas pelo jeito o amor acredita em você, tem se mantido ao seu—Mas pelo jeito o amor acredita em você, tem se mantido ao seu  
lado durante anos pacientemente. Olha querida, eu desprezei o amor dalado durante anos pacientemente. Olha querida, eu desprezei o amor da  
minha filha durante anos ao não conseguir perdoá-la por ter engravidominha filha durante anos ao não conseguir perdoá-la por ter engravido   
tão cedo e sem ser casada. Só fui conhecer você e Ágatha quando tinhamtão cedo e sem ser casada. Só fui conhecer você e Ágatha quando tinham  
3  anos  de  idade.  Perdi  a  chance  de  acompanhar  a  única  gravidez  de3  anos  de  idade.  Perdi  a  chance  de  acompanhar  a  única  gravidez  de   
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minha filha  querida  e  não  sabe  como arrependo-me desse  tempo queminha filha  querida  e  não  sabe  como arrependo-me desse  tempo que   
perdi.  Por  isso,  Lavígnia,  eu  te  aconselho  e  esquecer  as  mágoas  queperdi.  Por  isso,  Lavígnia,  eu  te  aconselho  e  esquecer  as  mágoas  que  
ficaram no passado e aproveitar a felicidade que lhe é proposta, pois umaficaram no passado e aproveitar a felicidade que lhe é proposta, pois uma  
hora ela pode ser retirada e você se arrependerá muito disso. - discursouhora ela pode ser retirada e você se arrependerá muito disso. - discursou  
ela sabiamente mas eu não conseguia falar pelo nó na minha garganta –ela sabiamente mas eu não conseguia falar pelo nó na minha garganta –   
você gostaria de vê-lo apaixonado por outra mulher?você gostaria de vê-lo apaixonado por outra mulher?

—Tanto faz, vó. Somos apenas amigos.—Tanto faz, vó. Somos apenas amigos.
—Você é  ótima em tentar  mentir  para si  mesma,  está  na cara o—Você é  ótima em tentar  mentir  para si  mesma,  está  na cara o   

quanto gosta dele, por que não se dar uma chance de serem felizes?quanto gosta dele, por que não se dar uma chance de serem felizes?
—Chegamos, vou ajudá-la a levar as coisas para dentro.—Chegamos, vou ajudá-la a levar as coisas para dentro.
Avisei ao parar o carro e só a ouvi suspirar antes de sair para pegarAvisei ao parar o carro e só a ouvi suspirar antes de sair para pegar  

as coisas. Entramos na escola e fui com ela guardar na sala de balé 1.as coisas. Entramos na escola e fui com ela guardar na sala de balé 1.
—Obrigada,  querida.  Agora  você  deveria  ir  para  casa  trocar  de—Obrigada,  querida.  Agora  você  deveria  ir  para  casa  trocar  de  

roupa pois pode ficar resfriada. - apontou  minha blusa molhada.roupa pois pode ficar resfriada. - apontou  minha blusa molhada.
—Tá bem, vó.—Tá bem, vó.
Balancei a cabeça e saí da sala, eu sabia que ela não estava falandoBalancei a cabeça e saí da sala, eu sabia que ela não estava falando  

aquilo por minha saúde já que estava um calorão, mas sim porque nãoaquilo por minha saúde já que estava um calorão, mas sim porque não  
queria me ver naqueles trajes em público.queria me ver naqueles trajes em público.

—Ei, Lavígnia!—Ei, Lavígnia!
Alguém  me  chamou  quando  eu  estava  no  corredor,  virei  paraAlguém  me  chamou  quando  eu  estava  no  corredor,  virei  para  

encontrar Joy a alguns metros, dei um sorriso.encontrar Joy a alguns metros, dei um sorriso.
—E aí, Joy?—E aí, Joy?
—Guria,  fiquei  sabendo  que  você  ganhou  um  Camaro  numa—Guria,  fiquei  sabendo  que  você  ganhou  um  Camaro  numa  

corrida, é sério isso? - ela estava incrédula.corrida, é sério isso? - ela estava incrédula.
—Claro que sim, está ali fora, vem ver.—Claro que sim, está ali fora, vem ver.
Ela ficou impressionada e não era de se espantar, ficamos uns bonsEla ficou impressionada e não era de se espantar, ficamos uns bons  

minutos conversando lá fora enquanto eu explicava como ganhei,  masminutos conversando lá fora enquanto eu explicava como ganhei,  mas  
nem tudo. Como ela estava livre, deu um jeito de convencer-me a entrar enem tudo. Como ela estava livre, deu um jeito de convencer-me a entrar e  
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aprender  alguns  movimentos  no  mastro.  Eu  já  estava  com  o  figurinoaprender  alguns  movimentos  no  mastro.  Eu  já  estava  com  o  figurino  
adequado mesmo, foi muito bom e descobri que levo muito jeito para aadequado mesmo, foi muito bom e descobri que levo muito jeito para a   
coisa. O pole dance é muito sensual e eu curti bastante, tive uma aula decoisa. O pole dance é muito sensual e eu curti bastante, tive uma aula de  
cerca de uma hora e depois saí prometendo dar uma passada no Corujãocerca de uma hora e depois saí prometendo dar uma passada no Corujão  
mais tarde.mais tarde.

Eu  teria  mesmo  que  sair  de  casa  naquela  noite,  tinha  umaEu  teria  mesmo  que  sair  de  casa  naquela  noite,  tinha  uma  
surpresinhasurpresinha explosiva  para  Damian e  precisava  ainda pensar  em como explosiva  para  Damian e  precisava  ainda pensar  em como  
faria. Depois de chegar em casa e tomar um banho, coloquei um filmefaria. Depois de chegar em casa e tomar um banho, coloquei um filme  
para  assistir.  Mas  era  impossível  concentrar-me  diante  das  atuaispara  assistir.  Mas  era  impossível  concentrar-me  diante  das  atuais  
circunstâncias, aquele quase beijo com o Neit não saía da minha cabeçacircunstâncias, aquele quase beijo com o Neit não saía da minha cabeça   
assim  com  meu  reencontro  com  Damian.  Aqueles  dois  de  novoassim  com  meu  reencontro  com  Damian.  Aqueles  dois  de  novo  
disputando espaço na minha mente.  Perto da hora de sair,  amarrei  osdisputando espaço na minha mente.  Perto da hora de sair,  amarrei  os  
cabelos  num rabo de cavalo,  escolhi  um look todo preto  pois é muitocabelos  num rabo de cavalo,  escolhi  um look todo preto  pois é muito   
sexy, blusa tomara-que-caia e calça com detalhes em couro nos bolsos esexy, blusa tomara-que-caia e calça com detalhes em couro nos bolsos e   
nas laterais.nas laterais.

Fiz minha maquiagem básica mas com batom rosa escuro desta vez.Fiz minha maquiagem básica mas com batom rosa escuro desta vez.  
Olhei no espelho e depois de constatar que estava linda  e maravilhosa,Olhei no espelho e depois de constatar que estava linda  e maravilhosa,   
peguei a bolsa e saí. Ainda pensava em como iria conseguir aproximar-peguei a bolsa e saí. Ainda pensava em como iria conseguir aproximar-
me  do  carro  de  Damian  sem  ele  ou  os  morcegos  da  sua  cavername  do  carro  de  Damian  sem  ele  ou  os  morcegos  da  sua  caverna  
perceberem.  Deixei  meu  carro  na  vaga  mais  afastada  e  saí,  ia  beberperceberem.  Deixei  meu  carro  na  vaga  mais  afastada  e  saí,  ia  beber   
alguma  coisa  no  Corujão  e  fazer  hora  até  ir  para  o  local  dos  rachas.alguma  coisa  no  Corujão  e  fazer  hora  até  ir  para  o  local  dos  rachas.   
Quando olhei para dentro do bar eu não acreditei, de costas sentado aoQuando olhei para dentro do bar eu não acreditei, de costas sentado ao  
balcão lá no fundo, Damian. Pulei para trás de um carro e espiei, era elebalcão lá no fundo, Damian. Pulei para trás de um carro e espiei, era ele   
mesmo não havia dúvidas e do outro lado do estacionamento sua linda emesmo não havia dúvidas e do outro lado do estacionamento sua linda e   
caríssima Ferrari sozinha e desprotegida, como uma donzela, ao lado decaríssima Ferrari sozinha e desprotegida, como uma donzela, ao lado de  
uma van de bebidas.uma van de bebidas.

Não acreditei! O destino estava ao meu favor naquela noite. CheiaNão acreditei! O destino estava ao meu favor naquela noite. Cheia   
de satisfação voltei ao meu carro e peguei a granada, de forma sorrateirade satisfação voltei ao meu carro e peguei a granada, de forma sorrateira   
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escapuli para perto daquele lindo carro. Dei uma analisada amaldiçoandoescapuli para perto daquele lindo carro. Dei uma analisada amaldiçoando  
o fato de carros esportivos serem rebaixados, logo, eu não teria como iro fato de carros esportivos serem rebaixados, logo, eu não teria como ir   
para baixo dele e se eu levantasse o capô o maldito alarme soaria. Penseipara baixo dele e se eu levantasse o capô o maldito alarme soaria. Pensei   
um tempo e  acreditei  que  atrás  do  para-choque  poderia  ser  um bomum tempo e  acreditei  que  atrás  do  para-choque  poderia  ser  um bom  
lugar. lugar. 

Agachei  e  passei  a  mão  por  trás  dele  até  encontrar  um  espaçoAgachei  e  passei  a  mão  por  trás  dele  até  encontrar  um  espaço  
perfeito, a granada caberia ali e não cairia quando o carro se movesse.perfeito, a granada caberia ali e não cairia quando o carro se movesse.   
Memorizei bem a posição que ela estava e com uma risada de satisfação,Memorizei bem a posição que ela estava e com uma risada de satisfação,   
fui para o bar. Sentei à uma mesa, de costas para ele.fui para o bar. Sentei à uma mesa, de costas para ele.

—Traz uma Bud para mim.—Traz uma Bud para mim.
Pedi  ao  garçom bonitinho  que  se  aproximou,  ele  fez  que  sim ePedi  ao  garçom bonitinho  que  se  aproximou,  ele  fez  que  sim e   

sumiu. Se eu me importava em estar no mesmo lugar que Damian?  Oras,sumiu. Se eu me importava em estar no mesmo lugar que Damian?  Oras,   
claro  que  não.  Afinal,  você  conhece  aquele  velho  ditado  que  diz:claro  que  não.  Afinal,  você  conhece  aquele  velho  ditado  que  diz:   
mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda? Entãomantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda? Então  
do nada, uma garrafinha azul de cerveja foi posta na minha frente sobredo nada, uma garrafinha azul de cerveja foi posta na minha frente sobre   
mesa... mas não foi o garçom que colocou.mesa... mas não foi o garçom que colocou.

—Dívida paga. -  disse Damian ao me encarar, olhei desconfiada—Dívida paga. -  disse Damian ao me encarar, olhei desconfiada  
para a cerveja. para a cerveja. 

—Você não é do tipo que paga suas dívidas ou cumpre promessas.—Você não é do tipo que paga suas dívidas ou cumpre promessas.   
- atirei.- atirei.

—Ainda preciso compreender por que faz tão mal juízo de mim. -—Ainda preciso compreender por que faz tão mal juízo de mim. -   
falou ao sentar-se do outro lado.falou ao sentar-se do outro lado.

—Não quero companhia, muito menos a sua.—Não quero companhia, muito menos a sua.
—Que  contradição  –  ele  estendeu  a  mão  e  tirou  a  tampa  da—Que  contradição  –  ele  estendeu  a  mão  e  tirou  a  tampa  da  

garrafinha sem nenhum esforço – eu quero muito a sua.garrafinha sem nenhum esforço – eu quero muito a sua.
—Acho que você já percebeu que não estou nem aí para qualquer—Acho que você já percebeu que não estou nem aí para qualquer   

coisa que você queira, não?coisa que você queira, não?
—Até quando você vai manter esse joguinho? - ele foi cortante.—Até quando você vai manter esse joguinho? - ele foi cortante.
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—Hein? - ergui uma sobrancelha.—Hein? - ergui uma sobrancelha.
—Quando vai contar por que passou a me odiar tanto?—Quando vai contar por que passou a me odiar tanto?
Peguei a garrafa e aspirei seu aroma, vai que aquele sanguessugaPeguei a garrafa e aspirei seu aroma, vai que aquele sanguessuga  

colocou alguma coisa ali para me dopar?colocou alguma coisa ali para me dopar?
—Você é mesmo muito idiota se ainda não percebeu.—Você é mesmo muito idiota se ainda não percebeu.
—Não acho que foi por sua transição. —Não acho que foi por sua transição. 
—É... talvez seja só meio idiota mesmo. - metralhei e ele fechou os—É... talvez seja só meio idiota mesmo. - metralhei e ele fechou os   

olhos e maneou a cabeça com um suspiro.olhos e maneou a cabeça com um suspiro.
—Você está tão diferente da garota que conheci.—Você está tão diferente da garota que conheci.
—De novo essa história? Eu já disse que sou outra pessoa, aceita—De novo essa história? Eu já disse que sou outra pessoa, aceita  

que dói menos.que dói menos.
—O que não vou aceitar nunca é que você me tire da sua vida sem—O que não vou aceitar nunca é que você me tire da sua vida sem  

uma explicação aceitável.uma explicação aceitável.
—Oh dó! - fiz uma falsa expressão de piedade – Quem ouve você—Oh dó! - fiz uma falsa expressão de piedade – Quem ouve você  

falando assim acredita mesmo que você se importa comigo.falando assim acredita mesmo que você se importa comigo.
—Para  com  isso,  você  sabe  que  significa  muito  para  mim.  -—Para  com  isso,  você  sabe  que  significa  muito  para  mim.  -   

devolveu me encarando com aqueles olhos de repugnante beleza.devolveu me encarando com aqueles olhos de repugnante beleza.
—Um belo mentiroso.—Um belo mentiroso.
—Encheram sua cabeça de mentiras contra mim, não foi?—Encheram sua cabeça de mentiras contra mim, não foi?
—Tsc...  você  todo  é  uma  mentira,  aliás,  seu  nome  é  Damian—Tsc...  você  todo  é  uma  mentira,  aliás,  seu  nome  é  Damian  

mesmo? - não foi uma zombaria.mesmo? - não foi uma zombaria.
—Lavígnia, por favor, chega de indiretas e meias-verdades. O que—Lavígnia, por favor, chega de indiretas e meias-verdades. O que  

foi que aconteceu? - exigiu. foi que aconteceu? - exigiu. 
—O que aconteceu? - inclinei sobre a mesa fazendo maior charme –—O que aconteceu? - inclinei sobre a mesa fazendo maior charme –  

é que eu odeio você.é que eu odeio você.
—Mas antes dizia que me amava. - disse em tom gelado.—Mas antes dizia que me amava. - disse em tom gelado.
—É,  mas  resolvi  mudar  de  ideia.  -  voltei  à  posição  de  antes  o—É,  mas  resolvi  mudar  de  ideia.  -  voltei  à  posição  de  antes  o  

encarando com desafio.encarando com desafio.
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—Estou vendo que você não quer colaborar – acusou e eu dei de—Estou vendo que você não quer colaborar – acusou e eu dei de   
ombros – tudo bem, eu tenho outros meios de descobrir o que foi que teombros – tudo bem, eu tenho outros meios de descobrir o que foi que te   
aconteceu.aconteceu.

—Do que está falando? - fiquei meio alarmada.—Do que está falando? - fiquei meio alarmada.
—Acho que não vou te contar já que você também não me conta—Acho que não vou te contar já que você também não me conta   

nada. - deu de ombros. nada. - deu de ombros. 
—Você está blefando.—Você está blefando.
—Será? - agora ele me desafiou com uma expressão tão segura que—Será? - agora ele me desafiou com uma expressão tão segura que  

realmente me deixou na dúvida.realmente me deixou na dúvida.
—Faça o que quiser, eu não me importo.—Faça o que quiser, eu não me importo.
—Se não se importa com o que eu penso ou faço por que não me—Se não se importa com o que eu penso ou faço por que não me   

conta o que te fez mudar assim comigo, você não vai se importar comconta o que te fez mudar assim comigo, você não vai se importar com  
minha reação mesmo. Não tem nada  a perder.minha reação mesmo. Não tem nada  a perder.

Jogou muito bem com as palavras o desgraçado! Afinal eram unsJogou muito bem com as palavras o desgraçado! Afinal eram uns  
quinhentos anos na arte da embromação e manipulação contra meus 29quinhentos anos na arte da embromação e manipulação contra meus 29   
anos de idade e 5 de ex-trouxa.anos de idade e 5 de ex-trouxa.

—Jogou bem – admiti enquanto assentia – a questão é que eu não—Jogou bem – admiti enquanto assentia – a questão é que eu não  
estou a fim de falar agora,  sacou? E que saber? Conversar contigo meestou a fim de falar agora,  sacou? E que saber? Conversar contigo me  
encheu  de  energias  negativas,  logo  esta  noite  que  prometia  ser  tãoencheu  de  energias  negativas,  logo  esta  noite  que  prometia  ser  tão  
divertida.divertida.

—Você não falaria assim há cinco anos. - aquilo foi um deboche.—Você não falaria assim há cinco anos. - aquilo foi um deboche.
—Há cinco anos eu não usava o cérebro, agora se me der licença ou—Há cinco anos eu não usava o cérebro, agora se me der licença ou   

não, eu vou para bem longe de você. - levantei.não, eu vou para bem longe de você. - levantei.
—Nem tomou sua cerveja. - apontou.—Nem tomou sua cerveja. - apontou.
—Claro que não, eu não confio em ti. Você pode ter posto qualquer—Claro que não, eu não confio em ti. Você pode ter posto qualquer  

coisa aí.coisa aí.
Então e fui na direção do meu carro dando uma olhada furtiva paraEntão e fui na direção do meu carro dando uma olhada furtiva para  

a linda futura sucata automotiva dele. Mantê-lo na dúvida do porquê eu oa linda futura sucata automotiva dele. Mantê-lo na dúvida do porquê eu o  
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odiava  fazia  parte  de  sua  tortura,  embora  fosse  somente  umodiava  fazia  parte  de  sua  tortura,  embora  fosse  somente  um  
adiantamento do que eu estava planejando fazer a ele. Fui para o localadiantamento do que eu estava planejando fazer a ele. Fui para o local   
dos rachas e procurei conter a ansiedade, peguei uma garrafa de Keepdos rachas e procurei conter a ansiedade, peguei uma garrafa de Keep  
Cooler de pêssego e fiquei entre a galera assistindo o esquenta para aCooler de pêssego e fiquei entre a galera assistindo o esquenta para a   
noite em uma disputa de largadas.noite em uma disputa de largadas.

Alguns instantes depois Damian chegou mas desta vez não estavaAlguns instantes depois Damian chegou mas desta vez não estava  
sozinho, estava com sua morcega velha disfarçada de quenga. Ah, entãosozinho, estava com sua morcega velha disfarçada de quenga. Ah, então  
ele passou em casa para buscar a peste ou ela chegou depois que saí?ele passou em casa para buscar a peste ou ela chegou depois que saí?   
Aquele cara era mesmo um traidor desgraçado. Desta vez a gangue todaAquele cara era mesmo um traidor desgraçado. Desta vez a gangue toda  
estava lá, fora os patriarcas esquisitões. Pietro, Satine, aquela coisa maisestava lá, fora os patriarcas esquisitões. Pietro, Satine, aquela coisa mais   
esquisita ainda da Maureen além da Marianjel, Damian, Bruce e Harriet,esquisita ainda da Maureen além da Marianjel, Damian, Bruce e Harriet,   
claro. Então todos queriam dar uma conferida em mim, mas olha! Seriaclaro. Então todos queriam dar uma conferida em mim, mas olha! Seria   
incredulidade ou precaução? Ou os dois?incredulidade ou precaução? Ou os dois?

É  claro  que  a  todo  momento  me  lançavam  olhares  furtivos  eÉ  claro  que  a  todo  momento  me  lançavam  olhares  furtivos  e  
desconfiados, só que naquela noite eu não estava despreparada. Estavadesconfiados, só que naquela noite eu não estava despreparada. Estava  
armada  e  parapetada,  como  diria  o  Chapolin  Colorado.  Minha  lindaarmada  e  parapetada,  como  diria  o  Chapolin  Colorado.  Minha  linda  
automática estava na bolsa e eu não hesitaria nem um segundo para usá-automática estava na bolsa e eu não hesitaria nem um segundo para usá-
la.  Bem,  a  noite  começou  tranquila,  algumas  corridas  já  tinham  sidola.  Bem,  a  noite  começou  tranquila,  algumas  corridas  já  tinham  sido   
disputadas e então o povo fez aquele intervalo clássico de uns quarentadisputadas e então o povo fez aquele intervalo clássico de uns quarenta  
minutos para ouvir música, dançar, beber, conversar... minutos para ouvir música, dançar, beber, conversar... 

Eu estava ouvindo JP contar como tinha conseguido transformar aEu estava ouvindo JP contar como tinha conseguido transformar a   
moto Harley do tio dele em um monte de sucata retorcida e conseguidomoto Harley do tio dele em um monte de sucata retorcida e conseguido   
sobreviver aos 19 anos quando uma sobreviver aos 19 anos quando uma persona non gratapersona non grata se aproximou. Era a se aproximou. Era a  
Maribesta, com aquele cabelo ruivo de farmácia solto, shorts curtíssimos,Maribesta, com aquele cabelo ruivo de farmácia solto, shorts curtíssimos,   
botas pretas acima dos joelhos e blusa superapertada.  A expressão erabotas pretas acima dos joelhos e blusa superapertada.  A expressão era   
uma de confiança que eu não entendi. Ergui uma sobrancelha quando a viuma de confiança que eu não entendi. Ergui uma sobrancelha quando a vi   
vindo diretamente em minha direção.vindo diretamente em minha direção.

—Desafio você para uma corrida. - foi direta.—Desafio você para uma corrida. - foi direta.
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—Ulllllllll – foi geral na galera por perto.—Ulllllllll – foi geral na galera por perto.
—Está com vontade de ser humilhada? - perguntei e ela riu.—Está com vontade de ser humilhada? - perguntei e ela riu.
—Vamos ver essa sua coragem disputando comigo, aposto que ela—Vamos ver essa sua coragem disputando comigo, aposto que ela  

não dura nada.não dura nada.
—Já  começou  perdendo  sua  aposta,  minha  coragem  não  acaba—Já  começou  perdendo  sua  aposta,  minha  coragem  não  acaba  

quando vejo baratas.quando vejo baratas.
—Ulllllllll – eles estavam gostando de assistir a troca de farpas.—Ulllllllll – eles estavam gostando de assistir a troca de farpas.
—É fácil falar, coisinha. - ela me ofendeu com expressão de nojo,—É fácil falar, coisinha. - ela me ofendeu com expressão de nojo,  

aliás  ela  nunca  escondeu  que  não  gostava  de  mim –  Quero  ver  vocêaliás  ela  nunca  escondeu  que  não  gostava  de  mim –  Quero  ver  você  
manter essa pose de mulher maravilha enquanto come poeira.manter essa pose de mulher maravilha enquanto come poeira.

——CoisinhaCoisinha é  a  profissional  do  sexo  que  te  colocou  mundo.  - é  a  profissional  do  sexo  que  te  colocou  mundo.  -   
desencostei do carro e fiquei bem em frente a ela – aceito seu desafio edesencostei do carro e fiquei bem em frente a ela – aceito seu desafio e   
vamos ver qual de nós duas vai comer poeira.vamos ver qual de nós duas vai comer poeira.

—Beleza  galera,  olha  o  quente  da  noite  –  D2  gritou  –  próxima—Beleza  galera,  olha  o  quente  da  noite  –  D2  gritou  –  próxima  
corrida: a nossa furiosa contra ruivinha invicta.corrida: a nossa furiosa contra ruivinha invicta.

—Invicta? - repeti -  Não será mais depois de hoje. - pisquei para—Invicta? - repeti -  Não será mais depois de hoje. - pisquei para   
ele.ele.

—Então, aos seus lugares moças. - D2 fez um gesto com os braços—Então, aos seus lugares moças. - D2 fez um gesto com os braços   
indicando a pista.indicando a pista.

—Quero só ver se Damian vai continuar impressionado quando vir—Quero só ver se Damian vai continuar impressionado quando vir   
você no seu lugar de perdedora tão usual.você no seu lugar de perdedora tão usual.                         

—Vai acreditando nisso, vadia.—Vai acreditando nisso, vadia.
Xinguei  ao  dar  as  costas,  não  queria  mais  ficar  discutindo  comXinguei  ao  dar  as  costas,  não  queria  mais  ficar  discutindo  com  

aquela imbecil, queria era acabar com ela na pista. Entrei no meu carrinhoaquela imbecil, queria era acabar com ela na pista. Entrei no meu carrinho   
e fui para a pista, não foi com muita surpresa que vi a Ferrari de Damiane fui para a pista, não foi com muita surpresa que vi a Ferrari de Damian  
vindo para meu lado. Eles eram um casal há sei lá quanto séculos, eravindo para meu lado. Eles eram um casal há sei lá quanto séculos, era   
normal dividirem as coisas.  Em breve eles iriam dividir um monte denormal dividirem as coisas.  Em breve eles iriam dividir um monte de  
ferro queimado! Girei a chave, fiz o motor roncar, olhei para o lado e aferro queimado! Girei a chave, fiz o motor roncar, olhei para o lado e a   
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infeliz  me  olhou com desdém.  Estava  bem acostumada  a  vencer  peloinfeliz  me  olhou com desdém.  Estava  bem acostumada  a  vencer  pelo  
visto,  mas naquela noite  seria  sua estreia.  Se  eu tivesse que trapacear,visto,  mas naquela noite  seria  sua estreia.  Se  eu tivesse que trapacear,   
faria  isso  sem culpa  alguma.  Afinal,  quem  no  mundo  devia  ser  maisfaria  isso  sem culpa  alguma.  Afinal,  quem  no  mundo  devia  ser  mais  
trapaceiro que aquele clã?trapaceiro que aquele clã?

A bonitona do lencinho se colocou a alguns metros à nossa frente,A bonitona do lencinho se colocou a alguns metros à nossa frente,   
levantou  o  braço  e  vi  de  soslaio  quando  Pietro  deu  um  soco  delevantou  o  braço  e  vi  de  soslaio  quando  Pietro  deu  um  soco  de  
brincadeira no braço de Damian que estava muito sério. Eu até imaginavabrincadeira no braço de Damian que estava muito sério. Eu até imaginava  
o tipo de comentário que tinha feito. Ai que nojo! Chegava a doer meuo tipo de comentário que tinha feito. Ai que nojo! Chegava a doer meu  
estômago quando lembrava de que eu tinha sido mulher dele. A largadaestômago quando lembrava de que eu tinha sido mulher dele. A largada   
foi dada e disparamos as duas em direção à autoestrada. Ah, como seriafoi dada e disparamos as duas em direção à autoestrada. Ah, como seria   
bom fazer  aquela  cachorra passar  vergonha,  eu só não contava com obom fazer  aquela  cachorra passar  vergonha,  eu só não contava com o   
óbvio! Aquela máquina corria demais. Lógico, era uma Ferrari. Que penaóbvio! Aquela máquina corria demais. Lógico, era uma Ferrari. Que pena  
que seu  destino  era  tão  triste.  Deixei  ela  passar  na  minha frente  poisque seu  destino  era  tão  triste.  Deixei  ela  passar  na  minha frente  pois   
queria ouvir música!queria ouvir música!

Liguei o rádio onde estava acoplado meu Liguei o rádio onde estava acoplado meu pendrivependrive e fui pulando as e fui pulando as  
músicas até achar a ideal: Bad Gils.músicas até achar a ideal: Bad Gils.

Viver rápido, morrer jovem, garotas más fazem isso bem.Viver rápido, morrer jovem, garotas más fazem isso bem.
Minha corrente bate em meu peito enquanto estou arrasando no painel.Minha corrente bate em meu peito enquanto estou arrasando no painel.

Indo até a vadia, eu vejo isso por um milhão.Indo até a vadia, eu vejo isso por um milhão.
Acelerando rápido, posso fazer isso num segundo.Acelerando rápido, posso fazer isso num segundo.

Bem apropriada para a situação, não acham? Assim que passei oBem apropriada para a situação, não acham? Assim que passei o  
trevo na cola dela resolvi parar de brincar. Hora de ser má, então piseitrevo na cola dela resolvi parar de brincar. Hora de ser má, então pisei   
fundo no acelerador e em um segundo meu carro ficou ao lado do dela,fundo no acelerador e em um segundo meu carro ficou ao lado do dela,   
olhei  para  ela  e  devolvi  o  olhar  de  desdém.  Meu carro  voou ficandoolhei  para  ela  e  devolvi  o  olhar  de  desdém.  Meu carro  voou ficando  
vários na frente mas eu sabia que ela estava deixando para envenenar ovários na frente mas eu sabia que ela estava deixando para envenenar o   
motor na reta final da corrida. Sem nenhum problema, ela iria descobrirmotor na reta final da corrida. Sem nenhum problema, ela iria descobrir   
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alguns de meus poderes! Dito e feito, na reta final a Ferrari disparou naalguns de meus poderes! Dito e feito, na reta final a Ferrari disparou na   
minha frente, pisei fundo no acelerador mas mesmo assim não conseguiaminha frente, pisei fundo no acelerador mas mesmo assim não conseguia  
ultrapassar. Aquele carro devia estar bem mais equipado que o meu paraultrapassar. Aquele carro devia estar bem mais equipado que o meu para  
correr.correr.

Mas ela conseguiria acelerar se o pedal travasse? Não tive muitoMas ela conseguiria acelerar se o pedal travasse? Não tive muito  
trabalho para fazer isso e em dois segundos eu já tinha ultrapassado atrabalho para fazer isso e em dois segundos eu já tinha ultrapassado a   
vadia em muitos metros. Mantive a velocidade e rapidinho cruzei a linhavadia em muitos metros. Mantive a velocidade e rapidinho cruzei a linha  
de chegada com ela chegando vários metros depois. Fiz a manobra e pareide chegada com ela chegando vários metros depois. Fiz a manobra e parei   
no  lugar  de  antes.  A  galera  estava  vibrando  demais!  Só  faltaram  meno  lugar  de  antes.  A  galera  estava  vibrando  demais!  Só  faltaram  me  
colocar  nos  ombros  deles,  estava  claro  que  todo  mundo  ali  já  tinhacolocar  nos  ombros  deles,  estava  claro  que  todo  mundo  ali  já  tinha   
perdido para alguém daquele clã de baratas cascudas.perdido para alguém daquele clã de baratas cascudas.

—Você ganhou dela!  Você ganhou dela!  D-e-l-a!  -  exagerou JP –—Você ganhou dela!  Você ganhou dela!  D-e-l-a!  -  exagerou JP –   
cara, ninguém nunca tinha ganhado dela! Uhulll!cara, ninguém nunca tinha ganhado dela! Uhulll!

Comemorou segurando minha cintura e me levantando no ar porComemorou segurando minha cintura e me levantando no ar por  
um instante.um instante.

—Arrasou, garota! Que show. - disse Trish.—Arrasou, garota! Que show. - disse Trish.
—Fez a patricinha comer poeira, há há! - Júlia debochou.—Fez a patricinha comer poeira, há há! - Júlia debochou.
—Eu  não  sei  o  que  você  fez,  mas  você  trapaceou!  -  a  Marilixo—Eu  não  sei  o  que  você  fez,  mas  você  trapaceou!  -  a  Marilixo  

surgiu ao meu lado, furiosa.surgiu ao meu lado, furiosa.
—É? - desdenhei – E como eu posso ter feito isso? Parando o seu—É? - desdenhei – E como eu posso ter feito isso? Parando o seu  

carro com o poder da minha mente?  -  debochei  com uma risada e oscarro com o poder da minha mente?  -  debochei  com uma risada e os  
outros riram junto.outros riram junto.

—Bem feito! - ouvi Júlia.—Bem feito! - ouvi Júlia.
—Dane-se! Eu sei que você é uma trapaceira, jamais conseguiria me—Dane-se! Eu sei que você é uma trapaceira, jamais conseguiria me  

vencer em nada. Nada mesmo, entendeu bem? - sei que ela se referiu avencer em nada. Nada mesmo, entendeu bem? - sei que ela se referiu a  
Damian.Damian.

—Ai quanto mimimi – revirei os olhos – que culpa eu tenho se sou—Ai quanto mimimi – revirei os olhos – que culpa eu tenho se sou  
melhor que você em tudo?melhor que você em tudo?
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—Não queridinha, não em tudo.—Não queridinha, não em tudo.
—Aff... pega teu prêmio de consolação e engula aliás, vai lá para ele—Aff... pega teu prêmio de consolação e engula aliás, vai lá para ele  

lamber as tuas feridas de perdedora.  -  estalei  os dedos e apontei  paralamber as tuas feridas de perdedora.  -  estalei  os dedos e apontei  para   
Damian que se aproximava.Damian que se aproximava.

—Vamos Anjel,  uma hora todo mundo perde. -  ele estava rindo!—Vamos Anjel,  uma hora todo mundo perde. -  ele estava rindo!  
Que estranho.Que estranho.

—É  mesmo  —É  mesmo  brother,brother, ainda  mais  contra  essa  fera,  aí!  -  D2 ainda  mais  contra  essa  fera,  aí!  -  D2  
incrementou – A Lavígnia é ótima. incrementou – A Lavígnia é ótima. 

—Concordo, é maravilhosa na verdade. - disse me dando um olhar—Concordo, é maravilhosa na verdade. - disse me dando um olhar   
profundo. - Vamos.profundo. - Vamos.

Então segurou no braço daquela inútil e se afastaram um pouco atéEntão segurou no braço daquela inútil e se afastaram um pouco até  
onde os carros deles estavam.onde os carros deles estavam.

—Para tudo! - Júlia cruzou os braços – o gatão ali elogiou você na—Para tudo! - Júlia cruzou os braços – o gatão ali elogiou você na   
frente da frente da minamina dele? dele?

—Tá —Tá locoloco, que você fez para ele? O cara não dá bola para ninguém, que você fez para ele? O cara não dá bola para ninguém  
aqui além daquela barbie do Paraguai. - Trish fez um gesto com as mãosaqui além daquela barbie do Paraguai. - Trish fez um gesto com as mãos   
do tipo: hã?do tipo: hã?

—Fiz nada além de fazer a cachorrinha dele comer poeira, deve ser—Fiz nada além de fazer a cachorrinha dele comer poeira, deve ser   
isso.isso.

—Uuuuulll. - fez o pessoal que ouviu.—Uuuuulll. - fez o pessoal que ouviu.
—Você é louca! Adoro você!—Você é louca! Adoro você!
Disse  Júlia  batendo  na  minha  mão.  O  clima  realmente  estavaDisse  Júlia  batendo  na  minha  mão.  O  clima  realmente  estava  

perfeito naquela noite,  perfeito.  Além de estar no meio de uma galeraperfeito naquela noite,  perfeito.  Além de estar no meio de uma galera  
super  do  bem e  muito  divertida,  eu  me divertia  vendo  o  chilique  dasuper  do  bem e  muito  divertida,  eu  me divertia  vendo  o  chilique  da  
Maribesta.  Com  exceção  de  Bruce,  Satine  e  Maureen,  que  eramMaribesta.  Com  exceção  de  Bruce,  Satine  e  Maureen,  que  eram  
supersérios,  os  outros  pareciam  achar  bem  engraçado  o  fato  dela  tersupersérios,  os  outros  pareciam  achar  bem  engraçado  o  fato  dela  ter  
perdido. Olhavam para mim quase o tempo todo, eu já estava começandoperdido. Olhavam para mim quase o tempo todo, eu já estava começando  
a me sentir uma estrela! Mas eu estava é louca mesmo para ver o circoa me sentir uma estrela! Mas eu estava é louca mesmo para ver o circo  
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pegar fogo, a maior parte do pessoal já estava se dispersando e antes daspegar fogo, a maior parte do pessoal já estava se dispersando e antes das  
baratas cascudas irem embora eu precisava sair na frente.baratas cascudas irem embora eu precisava sair na frente.

Dei um Dei um byebye para o pessoal e saí fora. Eu tinha descoberto que eles para o pessoal e saí fora. Eu tinha descoberto que eles   
iam embora pela estrada do pinhão, que era um pouco mais que umaiam embora pela estrada do pinhão, que era um pouco mais que uma   
trilha no meio do mato. Apesar de quase ser deserta, tinha iluminaçãotrilha no meio do mato. Apesar de quase ser deserta, tinha iluminação  
publica  e  ramificações.  Dei  a  volta  a  uns  300  por  hora  e  parei  numapublica  e  ramificações.  Dei  a  volta  a  uns  300  por  hora  e  parei  numa  
estrada lateral, lugar VIP para o show. Saí e apoiei os antebraços no teto,estrada lateral, lugar VIP para o show. Saí e apoiei os antebraços no teto,   
ai,  eu  estava  ansiosa  por  destruir  o  carro  daquele  desgraçado!  Elesai,  eu  estava  ansiosa  por  destruir  o  carro  daquele  desgraçado!  Eles   
estavam  vindo  sozinhos,  só  a  Ferrari  do  Damian.  Ótimo!  Concentreiestavam  vindo  sozinhos,  só  a  Ferrari  do  Damian.  Ótimo!  Concentrei   
minha mente com toda atenção possível naquela granadinha e fiz o pinominha mente com toda atenção possível naquela granadinha e fiz o pino  
sair. Então sorri feito uma criança com seu presente de natal e um, dois,sair. Então sorri feito uma criança com seu presente de natal e um, dois,   
três, cabum! A granada explodiu com uma bola de fogo lançando a tampatrês, cabum! A granada explodiu com uma bola de fogo lançando a tampa  
do capô a vários metros e o carro parou com todos os vidros estourados.do capô a vários metros e o carro parou com todos os vidros estourados.   
Quase  morri  de  tanto  rir!  Aquilo  tinha  sido  melhor  do  que  eu  tinhaQuase  morri  de  tanto  rir!  Aquilo  tinha  sido  melhor  do  que  eu  tinha   
pensado.  Eu  ri  demais,  sério,  foi  hilário.  Vocês  deviam ter  visto!  Elespensado.  Eu  ri  demais,  sério,  foi  hilário.  Vocês  deviam ter  visto!  Eles   
estavam a uns quinhentos metros de onde eu estava mas isso não meestavam a uns quinhentos metros de onde eu estava mas isso não me  
impedia de ver com clareza a cena toda.impedia de ver com clareza a cena toda.

Fiquei olhando por entre as árvores quando Damian saiu do carroFiquei olhando por entre as árvores quando Damian saiu do carro  
todo desorientado, eu tinha quase certeza de que os tímpanos dos doistodo desorientado, eu tinha quase certeza de que os tímpanos dos dois   
tinham estourado. A bruxa saiu do carro colocando as mãos na cabeça,tinham estourado. A bruxa saiu do carro colocando as mãos na cabeça,   
então Damian pegou o extintor do carro e começou a tentar apagar asentão Damian pegou o extintor do carro e começou a tentar apagar as   
chamas que se alastravam. Depois de ficar uns dois minutos olhando echamas que se alastravam. Depois de ficar uns dois minutos olhando e  
rindo, entrei no carro e ao som de rindo, entrei no carro e ao som de You Give Love a Bad NameYou Give Love a Bad Name  do Bon Jovi do Bon Jovi  
tocando, dirigi vindo no sentido oposto deles. Abaixei o vidro e apoiei otocando, dirigi vindo no sentido oposto deles. Abaixei o vidro e apoiei o  
cotovelo na janela.cotovelo na janela.

—Puxa, as noites de vocês são sempre quentes assim? - perguntei—Puxa, as noites de vocês são sempre quentes assim? - perguntei  
rindo da cara deles.rindo da cara deles.

—Sua desgraçada! Você fez isso! - ela gritou.—Sua desgraçada! Você fez isso! - ela gritou.
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—Não faço ideia do que você está falando. - respondi com o maior—Não faço ideia do que você está falando. - respondi com o maior  
cinismo do mundo.cinismo do mundo.

—Lavígnia, - Damian apareceu ao lado da vadia – você seria capaz—Lavígnia, - Damian apareceu ao lado da vadia – você seria capaz  
de fazer isso?de fazer isso?

—Se eu seria capaz? - soltei uma gargalhada – Você não tem ideia—Se eu seria capaz? - soltei uma gargalhada – Você não tem ideia   
do que eu sou capaz. Tenham uma boa noite.do que eu sou capaz. Tenham uma boa noite.

Pisquei antes de cair na risada outra vez e acelerar o carro. Ver aPisquei antes de cair na risada outra vez e acelerar o carro. Ver a   
cara  de  pânico  daqueles  dois  infelizes  foi  a  melhor  coisa  que  mecara  de  pânico  daqueles  dois  infelizes  foi  a  melhor  coisa  que  me  
aconteceu nos últimos anos. Tirando, é claro, o show exclusivíssimo doaconteceu nos últimos anos. Tirando, é claro, o show exclusivíssimo do   
Bon Jovi em meu aniversário. Eu fui até em casa rindo da cena toda vezBon Jovi em meu aniversário. Eu fui até em casa rindo da cena toda vez   
que ela vinha em minha mente, que noite maravilhosa! A única coisa queque ela vinha em minha mente, que noite maravilhosa! A única coisa que  
eu teria que fazer era cuidar de verificar embaixo do meu carro de agoraeu teria que fazer era cuidar de verificar embaixo do meu carro de agora   
em  diante,  pois  eles  provavelmente  iriam  querer  uma  vingança.em  diante,  pois  eles  provavelmente  iriam  querer  uma  vingança.  
Bobinhos! Quem estava se vingando era eu, e estava só começando. EntreiBobinhos! Quem estava se vingando era eu, e estava só começando. Entrei  
em casa bem devagar e fui para meu quarto, nem sabia como iria dormirem casa bem devagar e fui para meu quarto, nem sabia como iria dormir  
depois de tanta emoção.depois de tanta emoção.

Mas dormi, tarde, mas dormi. Claro que também acordei quase naMas dormi, tarde, mas dormi. Claro que também acordei quase na  
hora do almoço.hora do almoço.

—Nossa,  que  sorrisinho  mais  suspeito  esse.  O  que  aconteceu?  -—Nossa,  que  sorrisinho  mais  suspeito  esse.  O  que  aconteceu?  -  
Mari observou levantando uma sobrancelha enquanto eu tomava café naMari observou levantando uma sobrancelha enquanto eu tomava café na  
cozinha.cozinha.

—Digamos que o que vai, volta e volta com muito estilo. - respondi—Digamos que o que vai, volta e volta com muito estilo. - respondi   
um um sorriso enorme.um um sorriso enorme.

—Não entendi.—Não entendi.
—Nem precisa.—Nem precisa.
—O que está acontecendo é que a senhorita está misteriosa demais—O que está acontecendo é que a senhorita está misteriosa demais  

para o meu gosto – Ágatha sentou-se à mesa – saindo sempre sozinha, aípara o meu gosto – Ágatha sentou-se à mesa – saindo sempre sozinha, aí   
aparece  com  um  carrão  de  uns  200  mil  reais,  aí  tem  um  amigo  queaparece  com  um  carrão  de  uns  200  mil  reais,  aí  tem  um  amigo  que  
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ninguém  viu  mas  que  também  tem  um  carrão.  No  mínimo  é  muitoninguém  viu  mas  que  também  tem  um  carrão.  No  mínimo  é  muito   
suspeito.suspeito.

—Se é – Mariana batia os dedos na mesa – nem com a gente você—Se é – Mariana batia os dedos na mesa – nem com a gente você  
sai mais, os guris estavam reclamando disso ontem.sai mais, os guris estavam reclamando disso ontem.

—Vocês saíram juntos ontem? - estranhei.—Vocês saíram juntos ontem? - estranhei.
—Sim, eu tentei te ligar umas três vezes. - minha irmã falou.—Sim, eu tentei te ligar umas três vezes. - minha irmã falou.
—Eu esqueci o celular em casa ontem. - só aí me dei conta.—Eu esqueci o celular em casa ontem. - só aí me dei conta.
—Esqueceu mesmo ou não queria ser encontrada? —Esqueceu mesmo ou não queria ser encontrada? 
—Ai  Ágatha,  para  com  isso!  Parece  até  que  vocês  estão—Ai  Ágatha,  para  com  isso!  Parece  até  que  vocês  estão  

desconfiando de mim.desconfiando de mim.
—Sempre se deve desconfiar de você, irmãzinha.—Sempre se deve desconfiar de você, irmãzinha.
—Que exagero!—Que exagero!
—Nada! Quer nos contar por que então o Neit estava doido para—Nada! Quer nos contar por que então o Neit estava doido para  

encontrar você ontem? encontrar você ontem? 
—Como assim? - a encarei.—Como assim? - a encarei.
—É,  nós  fomos  àquela  sorveteria  lá  na  praça  e  ele  estava  bem—É,  nós  fomos  àquela  sorveteria  lá  na  praça  e  ele  estava  bem  

inquieto, tentou te ligar a noite toda, mas não contou a razão de quererinquieto, tentou te ligar a noite toda, mas não contou a razão de querer  
tanto  te  ver.  -  minha prima  contou e  eu  ri,  mas  no  fundo  estava  metanto  te  ver.  -  minha prima  contou e  eu  ri,  mas  no  fundo  estava  me  
sentindo especial.sentindo especial.

—É que eu tinha uma coisa muito importante para fazer ontem e—É que eu tinha uma coisa muito importante para fazer ontem e  
contei só a metade a ele.contei só a metade a ele.

—Hum? - as duas me olharam.—Hum? - as duas me olharam.
—Ele ficou curioso e preocupado mas como vocês podem ver, eu—Ele ficou curioso e preocupado mas como vocês podem ver, eu  

estou bem... muito bem na verdade. - soltei um risinho.estou bem... muito bem na verdade. - soltei um risinho.
—E o que tinha de tão importante para fazer? - minha irmã quis—E o que tinha de tão importante para fazer? - minha irmã quis  

saber.saber.
—Mais uma curiosa.—Mais uma curiosa.
—Duas na verdade. - Mari completou e eu ri.—Duas na verdade. - Mari completou e eu ri.
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—Um dia eu conto  para vocês,  suas  curiosas,  mas  mudando de—Um dia eu conto  para vocês,  suas  curiosas,  mas  mudando de  
assunto não temos nenhum trabalho?assunto não temos nenhum trabalho?

—Ainda  não,  mas  convenhamos,  depois  de  quatro  anos—Ainda  não,  mas  convenhamos,  depois  de  quatro  anos  
perseguindo  e  matando  toda  sorte  de  criaturas  das  trevas  chega  deperseguindo  e  matando  toda  sorte  de  criaturas  das  trevas  chega  de  
sobrenatural por um tempo, não? - Ágatha.sobrenatural por um tempo, não? - Ágatha.

—Ah, eu sinto falta da ação.—Ah, eu sinto falta da ação.
—Somos nós duas então, Mari. - concordei.—Somos nós duas então, Mari. - concordei.
—Né? A vida por aqui é muito parada, credo.—Né? A vida por aqui é muito parada, credo.
—A Joice trabalha num bar muito legal, todo estilo rock com uns—A Joice trabalha num bar muito legal, todo estilo rock com uns  

vinis nas paredes e tals.vinis nas paredes e tals.
—Ah, então seria bom a gente ir lá conhecer pois sorveteria toda—Ah, então seria bom a gente ir lá conhecer pois sorveteria toda  

noite não dá né, gente? Já estamos velhas para programas de adolescentesnoite não dá né, gente? Já estamos velhas para programas de adolescentes   
nerds. - Ágatha mostrou entusiasmo.nerds. - Ágatha mostrou entusiasmo.

—Temos que chamar os outros.—Temos que chamar os outros.
—Claro – concordei – somos uma equipe!—Claro – concordei – somos uma equipe!
—Em todos os momentos. - minha irmã sorriu.—Em todos os momentos. - minha irmã sorriu.
—Vou ligar para eles, depois a gente pode estender em outro lugar.—Vou ligar para eles, depois a gente pode estender em outro lugar.
—Faz  isso  –  levantei  –  gente,  vou  subir  para  tomar  um banho.—Faz  isso  –  levantei  –  gente,  vou  subir  para  tomar  um banho.   

Avisem depois o que combinarem.Avisem depois o que combinarem.
—Pode deixar.—Pode deixar.
Fui lá, tomei um banho, descansei mais um pouco e daí peguei oFui lá, tomei um banho, descansei mais um pouco e daí peguei o   

celular para checar as ligações. Tinham mesmo várias ligações do Neitan. celular para checar as ligações. Tinham mesmo várias ligações do Neitan. 
—Ai Neit...—Ai Neit...
Suspirei, eu não queria pensar no assunto mas esse “amor” que eleSuspirei, eu não queria pensar no assunto mas esse “amor” que ele  

dizia sentir por mim estava me preocupando. Eu gostava dele, claro, masdizia sentir por mim estava me preocupando. Eu gostava dele, claro, mas   
esse  lance de  amor é  uma droga e  ele  não entendia por mais  que euesse lance de  amor é  uma droga e  ele  não entendia por mais  que eu   
falasse  e  falasse.  Ele  realmente  era  durão...  já  fazia  seis  anos  que nosfalasse  e  falasse.  Ele  realmente  era  durão...  já  fazia  seis  anos  que nos   
conhecíamos e mesmo com nossas brigas ele sempre voltava, sempre. Aconhecíamos e mesmo com nossas brigas ele sempre voltava, sempre. A  
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pergunta da minha avó voltou à minha cabeça, se eu gostaria de vê-lopergunta da minha avó voltou à minha cabeça, se eu gostaria de vê-lo  
apaixonado por outra mulher. Bem... se ele quisesse se ferrar igual eu fuiapaixonado por outra mulher. Bem... se ele quisesse se ferrar igual eu fui   
um dia, que fosse! Atirei o celular longe e me pus a pensar em qual minhaum dia, que fosse! Atirei o celular longe e me pus a pensar em qual minha  
próxima travessura para fazer da vida de Damian um inferno.próxima travessura para fazer da vida de Damian um inferno.

Os próximos dias seriam tão mas tão divertidos. Eu faria com queOs próximos dias seriam tão mas tão divertidos. Eu faria com que  
os momentos de tranquilidade daquele idiota fossem bem raros. Depoisos momentos de tranquilidade daquele idiota fossem bem raros. Depois  
de um tempo e cansada de ficar olhando para as paredes resolvi  ir darde um tempo e cansada de ficar olhando para as paredes resolvi  ir dar  
uma volta de bicicleta por aí. Fui ouvindo música nos fones por ruas euma volta de bicicleta por aí. Fui ouvindo música nos fones por ruas e   
ruas e então onde fui parar? Exatamente naquele grande carvalho onderuas e então onde fui parar? Exatamente naquele grande carvalho onde  
há cinco anos eu tinha ouvido aquela conversa entre Damian e Marianjelhá cinco anos eu tinha ouvido aquela conversa entre Damian e Marianjel   
que tinha me libertado da idiotice. Claro que não foram muito boas asque tinha me libertado da idiotice. Claro que não foram muito boas as  
lembranças que voltaram.lembranças que voltaram.

Mas enfim! Notei que tinham aberto mais em frente um Pub comMas enfim! Notei que tinham aberto mais em frente um Pub com  
um toldo verde e branco na frente. Era um prédio histórico e charmoso deum toldo verde e branco na frente. Era um prédio histórico e charmoso de  
3 andares que agora se chamava Egito, nossa! Parecia muito legal. Fiquei3 andares que agora se chamava Egito, nossa! Parecia muito legal. Fiquei   
curiosa daquele lugar e já marquei mentalmente um encontro ali. Volteicuriosa daquele lugar e já marquei mentalmente um encontro ali. Voltei   
para casa com a cena de cinco anos atrás na cabeça, eu finalmente estavapara casa com a cena de cinco anos atrás na cabeça, eu finalmente estava  
tendo a oportunidade de me vingar por cada palavra que tinha ficadotendo a oportunidade de me vingar por cada palavra que tinha ficado  
gravada a ferro e fogo na minha alma.gravada a ferro e fogo na minha alma.

““Tenho que suportar, mas seria mais interessante se a LavígniaTenho que suportar, mas seria mais interessante se a Lavígnia
fosse mais mulher. Ficaria mais fácil passar tanto tempo ao lado dela, poisfosse mais mulher. Ficaria mais fácil passar tanto tempo ao lado dela, pois

quase sempre eu quase tenho que contar historinhas para ela dormir.”quase sempre eu quase tenho que contar historinhas para ela dormir.”

Suas malditas palavras martelaram em minha memória e eu tiveSuas malditas palavras martelaram em minha memória e eu tive  
uma ideia. Será que ele ainda me achava uma garotinha? Uma sem graça,uma ideia. Será que ele ainda me achava uma garotinha? Uma sem graça,   
sem atrativos? É... seria fabuloso! Mas para isso eu teria que contar com asem atrativos? É... seria fabuloso! Mas para isso eu teria que contar com a   
sorte dele estar lá naquela noite, dei um sorriso maroto enquanto mordiasorte dele estar lá naquela noite, dei um sorriso maroto enquanto mordia  
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o lábio inferior. Mais uma noite maravilhosamente vingativa estava poro lábio inferior. Mais uma noite maravilhosamente vingativa estava por  
vir.vir.

—Ah, você está aí – Mari falou comigo enquanto carregava uma—Ah, você está aí – Mari falou comigo enquanto carregava uma  
caixa de papelão pela sala – marquei com a galera no bar que você falou,caixa de papelão pela sala – marquei com a galera no bar que você falou,   
o Zac disse que o lugar é ótimo.o Zac disse que o lugar é ótimo.

—Que  legal,  vai  ser  ótimo  passar  um  tempo  entre  amigos.  -—Que  legal,  vai  ser  ótimo  passar  um  tempo  entre  amigos.  -  
comentei com um comentei com um sorrisãosorrisão enquanto minhas engrenagens rodavam.  enquanto minhas engrenagens rodavam. 

—Vai mesmo, essa cidade é um túmulo, minha nossa!—Vai mesmo, essa cidade é um túmulo, minha nossa!
Ela saiu reclamando e eu maneei a cabeça, ela não fazia ideia deEla saiu reclamando e eu maneei a cabeça, ela não fazia ideia de  

como a cidade era divertida! Abri o guarda-roupas e peguei shorts estilocomo a cidade era divertida! Abri o guarda-roupas e peguei shorts estilo  
jeans bem escuro e uma blusa larga cor vinho. Na hora que os garotosjeans bem escuro e uma blusa larga cor vinho. Na hora que os garotos  
ficaram de nos buscar eu já estava pronta, nada muito incrementado, masficaram de nos buscar eu já estava pronta, nada muito incrementado, mas   
o salto alto e a maquiagem tinham que ser top. Fiz um coque bagunçadoo salto alto e a maquiagem tinham que ser top. Fiz um coque bagunçado  
nos cabelos e peguei minha bolsa.nos cabelos e peguei minha bolsa.

—Vai  com esse  shorts  na  garupa  de  uma moto?  Está  querendo—Vai  com esse  shorts  na  garupa  de  uma moto?  Está  querendo  
parar o trânsito, é? - Ágatha observou e eu ergui uma sobrancelha.parar o trânsito, é? - Ágatha observou e eu ergui uma sobrancelha.

—Que moto? - estranhei e ela revirou os olhos.—Que moto? - estranhei e ela revirou os olhos.
—A do teu gato, é claro! Ele disse para você não se preocupar em—A do teu gato, é claro! Ele disse para você não se preocupar em   

dirigir hoje.dirigir hoje.
—E eu ainda pergunto. - dei uma risadinha.—E eu ainda pergunto. - dei uma risadinha.
—Ah para vai, vocês já estão praticamente namorando só você que—Ah para vai, vocês já estão praticamente namorando só você que  

não admite.não admite.
—Quanta  besteira! - retruquei passando meu perfume matador –—Quanta  besteira! - retruquei passando meu perfume matador –  

Não sei de onde você tira essas coisas, por que não vai pegar no pé daNão sei de onde você tira essas coisas, por que não vai pegar no pé da   
Mari com o Léo? Eles sim, formam um casal da hora. - minha irmã só riuMari com o Léo? Eles sim, formam um casal da hora. - minha irmã só riu   
alto.alto.

—Eu o quê? - Mari apareceu – Eu não ouvi isso, gente que loucura!—Eu o quê? - Mari apareceu – Eu não ouvi isso, gente que loucura!
—Viu?  É  exatamente  o  que  eu  acho  quando  vocês  começam  a—Viu?  É  exatamente  o  que  eu  acho  quando  vocês  começam  a  
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insinuar que entre mim e o Neitan tem algo a mais. - passei por elas eminsinuar que entre mim e o Neitan tem algo a mais. - passei por elas em  
direção à sala.direção à sala.

—Mas é que o Neitan é apaixonado por você, bobinha.—Mas é que o Neitan é apaixonado por você, bobinha.
—Quem disse? - retruquei.—Quem disse? - retruquei.
—E precisa dizer? Está na cara. - minha irmã afirmou.—E precisa dizer? Está na cara. - minha irmã afirmou.
—Ai  gente,  parou.  Nada  a  ver  essa  história  –  dizia  eu—Ai  gente,  parou.  Nada  a  ver  essa  história  –  dizia  eu  

quinquagésima vez quando uma buzina tocou – chegaram, vamos lá.quinquagésima vez quando uma buzina tocou – chegaram, vamos lá.
—Sempre dando um jeito de fugir da verdade. - minha irmã.—Sempre dando um jeito de fugir da verdade. - minha irmã.
—Eu  já  disse  para  parar.  -  avisei  olhando  para  trás  enquanto—Eu  já  disse  para  parar.  -  avisei  olhando  para  trás  enquanto  

saíamos.saíamos.
Neit e Zac estavam de moto e o Léo estava no Jeep com a Lid. PorNeit e Zac estavam de moto e o Léo estava no Jeep com a Lid. Por  

que  ele  tinha  que  ser  tão  lindo,  hein?  Estava  todo  de  preto,  jeans  eque  ele  tinha  que  ser  tão  lindo,  hein?  Estava  todo  de  preto,  jeans  e  
camiseta com gola V que deixava uma parte daquele peito aparecendo.camiseta com gola V que deixava uma parte daquele peito aparecendo.   
Misericórdia!Misericórdia!

—Ah, finalmente a senhorita rebeldia vai sair com a gente? - Zac—Ah, finalmente a senhorita rebeldia vai sair com a gente? - Zac  
mexeu comigo.mexeu comigo.

—Ai  que  exagero,  até  parece  que  faz  séculos  que  saimos  todos—Ai  que  exagero,  até  parece  que  faz  séculos  que  saimos  todos  
juntos. - retruquei.juntos. - retruquei.

—A  última  vez  de  que  me  lembro  nós  estávamos  em  outro—A  última  vez  de  que  me  lembro  nós  estávamos  em  outro  
continente. - apontou Neit e eu olhei para cima, pensando.continente. - apontou Neit e eu olhei para cima, pensando.

—Nem lembro disso. - brinquei.—Nem lembro disso. - brinquei.
—Vamos indo, povo. Quero ouvir música e beber alguma coisa. -—Vamos indo, povo. Quero ouvir música e beber alguma coisa. -  

disse minha irmã pulando na garupa da moto do namorado.disse minha irmã pulando na garupa da moto do namorado.
—Sobe aí. – disse Neit ligando a Harley.—Sobe aí. – disse Neit ligando a Harley.
—Você é muito convencido, sabia? - falei ao subir.—Você é muito convencido, sabia? - falei ao subir.
—Por quê?—Por quê?
—Quem te disse que eu não queria dirigir meu bebê hoje?—Quem te disse que eu não queria dirigir meu bebê hoje?
—Ah não reclama, estou apenas sendo cavalheiro e te poupando de—Ah não reclama, estou apenas sendo cavalheiro e te poupando de  
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um trabalho.um trabalho.
—Então não tem nada a ver com me ter agarrando você assim? -—Então não tem nada a ver com me ter agarrando você assim? -   

provoquei enquanto me segurava nele.provoquei enquanto me segurava nele.
—Pensei que tinha disfarçado bem.—Pensei que tinha disfarçado bem.
Ele riu e então fomos em direção ao bar. Já era umas nove horas daEle riu e então fomos em direção ao bar. Já era umas nove horas da   

noite  quando  chegamos,  todos  estavam  rindo  e  conversando,  o  climanoite  quando  chegamos,  todos  estavam  rindo  e  conversando,  o  clima  
estava muito bom. Melhor ainda porque tocava Bad Medicine do Bon Joviestava muito bom. Melhor ainda porque tocava Bad Medicine do Bon Jovi  
quando entramos.quando entramos.

—Que lugar bacana! - Mari gostou.—Que lugar bacana! - Mari gostou.
—Capaz que tu não conhecia mesmo? - Zac  não acreditou.—Capaz que tu não conhecia mesmo? - Zac  não acreditou.
Fomos para uma mesa, ou melhor, duas, no lado direito bem emFomos para uma mesa, ou melhor, duas, no lado direito bem em  

frente  ao  mastro  de  Pole  do  outro  lado  do  grande recinto  iluminado.frente  ao  mastro  de  Pole  do  outro  lado  do  grande recinto  iluminado.   
Pedimos umas bebidas e uns petiscos de bar. Pedimos umas bebidas e uns petiscos de bar. 

—Não mesmo, eu não vinha muito aqui para BJ antes. - respondeu—Não mesmo, eu não vinha muito aqui para BJ antes. - respondeu  
Mariana.Mariana.

—Cara, isso é um bar de rock, por que raios tem um mastro de pole—Cara, isso é um bar de rock, por que raios tem um mastro de pole  
dance aqui? - Ágatha estranhou.dance aqui? - Ágatha estranhou.

—Ah, por que isso aqui era uma boate de strip nos anos 90. O novo—Ah, por que isso aqui era uma boate de strip nos anos 90. O novo  
dono reformou quase tudo e deixou o mastro aí para lembrar do passadodono reformou quase tudo e deixou o mastro aí para lembrar do passado  
da casa. - Zac explicou.da casa. - Zac explicou.

—E como você sabe disso? - Ágatha desconfiou.—E como você sabe disso? - Ágatha desconfiou.
—Amor, eu nasci nessa cidade, tá lembrada?—Amor, eu nasci nessa cidade, tá lembrada?
—Ah bom. - ela não pareceu nada satisfeita com a resposta.—Ah bom. - ela não pareceu nada satisfeita com a resposta.
—E além do mais, o pai me trouxe aqui quando eu era moleque—E além do mais, o pai me trouxe aqui quando eu era moleque  

para ver as gurias dançando ali. Uma beleza. - ele apontou o palco e deupara ver as gurias dançando ali. Uma beleza. - ele apontou o palco e deu  
um sorriso maroto.um sorriso maroto.

—Eu sabia disso! Desde criança você é sem vergonha, então? —Eu sabia disso! Desde criança você é sem vergonha, então? 
—O que eu posso fazer se vocês mulheres são tão maravilhosas?—O que eu posso fazer se vocês mulheres são tão maravilhosas?  
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Sou viciado e não quero me curar.Sou viciado e não quero me curar.
—Ihhh vai dar treta, tô vendo. - riu Mari.—Ihhh vai dar treta, tô vendo. - riu Mari.
—Ah mana, para.  Eu sofro do mesmo mal mas adoro homens e—Ah mana, para.  Eu sofro do mesmo mal mas adoro homens e  

também não quero me curar. - respondeu minha irmã.também não quero me curar. - respondeu minha irmã.
—Vixe! É a noite da sinceridade? - Léo perguntou.—Vixe! É a noite da sinceridade? - Léo perguntou.
—Como vocês conseguem ficar juntos? Se meu namorado falasse—Como vocês conseguem ficar juntos? Se meu namorado falasse  

isso eu quebraria  o  pescoço dele.  -  Lídia  falou uma verdade e  eles  seisso eu quebraria  o  pescoço dele.  -  Lídia  falou uma verdade e  eles  se  
olharam.olharam.

—Pois é... acho que é porque eu sou o melhor que  —Pois é... acho que é porque eu sou o melhor que  A gataA gata achou, achou,  
então não precisa adorar tanto os outros, né amor?então não precisa adorar tanto os outros, né amor?

—Ah... mais ou menos!—Ah... mais ou menos!
Com a resposta dela o pessoal todo na mesa caiu na risada, foi aquiCom a resposta dela o pessoal todo na mesa caiu na risada, foi aqui  

que dois garçons trouxeram  nossos pedidos. Os guris não beberam álcoolque dois garçons trouxeram  nossos pedidos. Os guris não beberam álcool  
pois estavam dirigindo, então sobrou para nós, as damas, bebermos.pois estavam dirigindo, então sobrou para nós, as damas, bebermos.

—Dizem  que  os  opostos  se  atraem  mas  vocês  dois  são—Dizem  que  os  opostos  se  atraem  mas  vocês  dois  são  
completamente  iguais,  acho  que  por  isso  dão  tão  certo.  -  disse  Neitcompletamente  iguais,  acho  que  por  isso  dão  tão  certo.  -  disse  Neit  
bebericando seu refrigerante de limão direto da garrafinha.bebericando seu refrigerante de limão direto da garrafinha.

—Mas demorou, viu? Que mulher complicada de conquistar essa—Mas demorou, viu? Que mulher complicada de conquistar essa  
aqui! -  Zac falou beijando o pescoço dela e eu só maneei a cabeça.aqui! -  Zac falou beijando o pescoço dela e eu só maneei a cabeça.

—Deve ser uma característica de família,  né Lavígnia? -  Neit me—Deve ser uma característica de família,  né Lavígnia? -  Neit me  
deu aquelea indireta bem direta.deu aquelea indireta bem direta.

—Mas nem duvide, aqui é pedreira. - respondi firme antes de beber—Mas nem duvide, aqui é pedreira. - respondi firme antes de beber  
minha vodca com licor de menta, era forte para chuchu mas uma delícia.minha vodca com licor de menta, era forte para chuchu mas uma delícia.

—Ah  parem  com  isso,  olhem  para  mim,  ninguém  tenta  me—Ah  parem  com  isso,  olhem  para  mim,  ninguém  tenta  me  
conquistar! Não é de família nada. - reclamou Mari e todos riram.conquistar! Não é de família nada. - reclamou Mari e todos riram.

—Verdade  Mari,  não  lembro  de  ter  visto  você  com  nenhum—Verdade  Mari,  não  lembro  de  ter  visto  você  com  nenhum  
namorado. - Lídia observou.namorado. - Lídia observou.

—Amiga, posso dizer o mesmo. - devolveu Mari.—Amiga, posso dizer o mesmo. - devolveu Mari.
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—Namorar  com  essa  vida  que  levamos  é  complicado,  mas  eu—Namorar  com  essa  vida  que  levamos  é  complicado,  mas  eu  
sempre dou um jeito. - respondeu a loirinha.sempre dou um jeito. - respondeu a loirinha.

—O quê? - Neit a olhou incrédulo.—O quê? - Neit a olhou incrédulo.
—Deixa ela! - dei um beliscão no braço dele.—Deixa ela! - dei um beliscão no braço dele.
—Ai! - ele reclamou ao me olhar.—Ai! - ele reclamou ao me olhar.
—Se algum de vocês três tentarem atrapalhar algum namoro dela—Se algum de vocês três tentarem atrapalhar algum namoro dela  

eu vou dar uma surra, entenderam? - avisei.eu vou dar uma surra, entenderam? - avisei.
—Não vou querer arriscar, você está com uma força. - disse Neit—Não vou querer arriscar, você está com uma força. - disse Neit   

alisando onde belisquei.alisando onde belisquei.
—Lá vem a nossa vingadora! - comemorou Lid.—Lá vem a nossa vingadora! - comemorou Lid.
—Eu  acho  que  a  Nia  tá  fazendo  pose,  viu?  Nem  mudou  tanto—Eu  acho  que  a  Nia  tá  fazendo  pose,  viu?  Nem  mudou  tanto  

assim. - Léo me provocou.assim. - Léo me provocou.
—O quê?! - o olhei sem acreditar.—O quê?! - o olhei sem acreditar.
—Pois é, eu nem acho que você está tão ousada assim.—Pois é, eu nem acho que você está tão ousada assim.
—Escondeu muito bem seus sentimentos então durante esses anos—Escondeu muito bem seus sentimentos então durante esses anos  

porque sempre me pareceu que você babava pelos cantos da boca comporque sempre me pareceu que você babava pelos cantos da boca com  
minhas atitudes. - pisquei para ele.minhas atitudes. - pisquei para ele.

—Ei, não me coloca em problemas, garota. - ele olhou de soslaio—Ei, não me coloca em problemas, garota. - ele olhou de soslaio   
para o irmão.para o irmão.

Ficamos  naquele  papo  por  uns  quarenta  minutos,  estava  muitoFicamos  naquele  papo  por  uns  quarenta  minutos,  estava  muito  
divertido  mas  não  deixei  de  ficar  frustrada  por  Damian  não  estar  ládivertido  mas  não  deixei  de  ficar  frustrada  por  Damian  não  estar  lá  
naquela noite.naquela noite.

—Você tá é com medo de admitir que eu sou uma mulher fatal, isso—Você tá é com medo de admitir que eu sou uma mulher fatal, isso  
sim. - alfinetei Léo ao levantar-me.sim. - alfinetei Léo ao levantar-me.

—O quê?! Logo você, a santinha da equipe? —O quê?! Logo você, a santinha da equipe? 
Ele brincou colocando a mão no peito e eu nem dei bola, virei asEle brincou colocando a mão no peito e eu nem dei bola, virei as   

costas e fui para o banheiro que ficava passando o bar pelo lado esquerdo.costas e fui para o banheiro que ficava passando o bar pelo lado esquerdo.  
Enquanto lavava as mãos, Joy apareceu com cara de preocupada, deviaEnquanto lavava as mãos, Joy apareceu com cara de preocupada, devia   
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ser a razão pela qual eu não a tinha visto no bar ainda.ser a razão pela qual eu não a tinha visto no bar ainda.
—Lavígnia, você aqui!—Lavígnia, você aqui!
—E aí, guria?—E aí, guria?
—Bah, deu ruim hoje para mim.—Bah, deu ruim hoje para mim.
—Por quê?—Por quê?
—Torci o pé quando dava aula hoje de manhã. - explicou ela.—Torci o pé quando dava aula hoje de manhã. - explicou ela.
—Que droga isso, e por que você veio trabalhar sua louca?—Que droga isso, e por que você veio trabalhar sua louca?
—Hoje é minha noite de dançar, o bar tá lotado e o Doni implorou—Hoje é minha noite de dançar, o bar tá lotado e o Doni implorou  

que eu viesse nem que seja para dançar num pé só.que eu viesse nem que seja para dançar num pé só.
—Não  brinca!  Que  cara  idiota.  -  falei  enquanto  saíamos  do—Não  brinca!  Que  cara  idiota.  -  falei  enquanto  saíamos  do  

banheiro.banheiro.
—Não, ele é legal é que muita gente gosta do show de dança e vai—Não, ele é legal é que muita gente gosta do show de dança e vai  

ficar muito chato. ficar muito chato. 
Ela  torceu  o  nariz  enquanto  uma  garota  passava  pelas  portasEla  torceu  o  nariz  enquanto  uma  garota  passava  pelas  portas  

duplas que davam para o salão e enquanto elas fechavam vi no mesmoduplas que davam para o salão e enquanto elas fechavam vi no mesmo  
lugar que há cinco anos, Damian. Só que estava com todos os outros destalugar que há cinco anos, Damian. Só que estava com todos os outros desta   
vez menos os mais velhos,  claro.  Dei um grande sorriso cheio de másvez menos os mais velhos,  claro.  Dei um grande sorriso cheio de más  
intenções.intenções.

—Tenho uma ideia! Onde fica o camarim?—Tenho uma ideia! Onde fica o camarim?
Olhei para ela erguendo uma sobrancelha. É... pelo visto o destinoOlhei para ela erguendo uma sobrancelha. É... pelo visto o destino  

estava  conspirando  ao  meu  favor.  Minutos  depois  eu  me  olhava  noestava  conspirando  ao  meu  favor.  Minutos  depois  eu  me  olhava  no  
grande  espelho  do  camarim quegrande  espelho  do  camarim que mostrava  uma mulher  extremamente mostrava  uma mulher  extremamente  
sexy  e  provocante.  A  meia  que  eu  usava  era  arrastão,  daquelas  quesexy  e  provocante.  A  meia  que  eu  usava  era  arrastão,  daquelas  que  
parecem uma tela, o shorts preto e colado era muito curto e mostrava atéparecem uma tela, o shorts preto e colado era muito curto e mostrava até   
a metade do bumbum. Completando o visual, uma miniblusa preta sema metade do bumbum. Completando o visual, uma miniblusa preta sem  
mangas com um decote generoso e botas pretas de salto alto. Baguncei osmangas com um decote generoso e botas pretas de salto alto. Baguncei os   
cabelos em volta do rosto e passei o batom vermelho vinho que Joy haviacabelos em volta do rosto e passei o batom vermelho vinho que Joy havia  
me dado para usar.me dado para usar.
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—Nossa,  você  ótima  com  a  minha  roupa!  Está  linda  demais,—Nossa,  você  ótima  com  a  minha  roupa!  Está  linda  demais,  
Lavígnia.Lavígnia.

—Era essa a intenção.—Era essa a intenção.
—Você  nem  sabe  o  que  está  fazendo  por  mim,  nem  sei  como—Você  nem  sabe  o  que  está  fazendo  por  mim,  nem  sei  como  

agradecer. - disse com um sorriso meigo.agradecer. - disse com um sorriso meigo.
—Ah,  que  isso?  Amigas  são  para  essas  coisas,  não?  -  quanto—Ah,  que  isso?  Amigas  são  para  essas  coisas,  não?  -  quanto  

cinismo!cinismo!
—Você  é  demais...  então,  qual  música  vai  querer  para  sua—Você  é  demais...  então,  qual  música  vai  querer  para  sua  

apresentação?apresentação?
—Hum... Poison do Alice Cooper! - não poderia existir música mais—Hum... Poison do Alice Cooper! - não poderia existir música mais   

adequada!adequada!
—Tá bom,  eu vou lá.  Daqui  uns dois  minutos  a  tua música vai—Tá bom,  eu vou lá.  Daqui  uns dois  minutos  a  tua música vai   

começar a tocar. Vai lá e arrasa.começar a tocar. Vai lá e arrasa.
—Pode deixar.—Pode deixar.
Sorri para ela que saiu mancando um pouco. Ah, mas aquilo iria serSorri para ela que saiu mancando um pouco. Ah, mas aquilo iria ser  

tão legal! Estava louca para ver a cara do imbecil quando me visse tãotão legal! Estava louca para ver a cara do imbecil quando me visse tão  
diferente da garota sem graça que ele tinha que suportar. Olhei mais umadiferente da garota sem graça que ele tinha que suportar. Olhei mais uma  
vez para  conferir:  roupa sexy,  maquiagem perfeita,  meu medalhão novez para  conferir:  roupa sexy,  maquiagem perfeita,  meu medalhão no  
peito,  seios  bem  evidentes  pelo  decote  e  uma  cara  de  sádicapeito,  seios  bem  evidentes  pelo  decote  e  uma  cara  de  sádica  
impressionante.  Fui  até  o  lado  das  portas  que  davam  para  o  salão  eimpressionante.  Fui  até  o  lado  das  portas  que  davam  para  o  salão  e  
esperei  e  música parar,  as luzes  abaixaram e eu soube que era  minhaesperei  e  música parar,  as luzes  abaixaram e eu soube que era  minha   
deixa.deixa.

Saí caminhando estilo poderosa e assim que pisei no palco e segureiSaí caminhando estilo poderosa e assim que pisei no palco e segurei   
o  mastro,  a  música  Poison  começou  a  tocar.  Assovios  e  palmas  seo  mastro,  a  música  Poison  começou  a  tocar.  Assovios  e  palmas  se  
espalharam pelo bar. O show havia acabado de começar. Usei e abusei daespalharam pelo bar. O show havia acabado de começar. Usei e abusei da  
sensualidade!  Fiz  coisas  no  mastro  que eu nem sabia  que  conseguiriasensualidade!  Fiz  coisas  no  mastro  que eu nem sabia  que  conseguiria   
fazer mas claro que em tudo isso a expressão de pastel do Damian foi afazer mas claro que em tudo isso a expressão de pastel do Damian foi a   
melhor coisa. Dei as costas para o mastro, segurei-o com uma mão e fuimelhor coisa. Dei as costas para o mastro, segurei-o com uma mão e fui   

                                                                             ~~ 336336 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

agachando  bem devagar,  isso  tudo  virada  na  direção  do  Damian queagachando  bem devagar,  isso  tudo  virada  na  direção  do  Damian que  
parecia que ia ter um infarto.parecia que ia ter um infarto.

Virei e levantei remexendo os quadris, girei pelo mastro até tocar oVirei e levantei remexendo os quadris, girei pelo mastro até tocar o   
chão  e  caminhei  de  quatro  por  uns  centímetros  e  os  homens  no  barchão  e  caminhei  de  quatro  por  uns  centímetros  e  os  homens  no  bar   
piraram. Deitei no chão, girei e levantei fazendo um movimento de S compiraram. Deitei no chão, girei e levantei fazendo um movimento de S com  
o corpo. Além de me divertir com a reação do idiota, estava sendo muitoo corpo. Além de me divertir com a reação do idiota, estava sendo muito  
mais divertido a reação da minha galera! Léo nem piscava e estava demais divertido a reação da minha galera! Léo nem piscava e estava de  
boca aberta, Zac ria e assobiava e Neitan... bem... estava fascinado. Mariboca aberta, Zac ria e assobiava e Neitan... bem... estava fascinado. Mari   
estava gravando tudo com o celular, Ágatha ria e aplaudia e Lid olhavaestava gravando tudo com o celular, Ágatha ria e aplaudia e Lid olhava   
estupefata.  Subi  no mastro e  me segurei  apenas com as  pernas,  entãoestupefata.  Subi  no mastro e  me segurei  apenas com as  pernas,  então  
desci o tronco até quase meus cabelos tocarem o chão, isso porque a vistadesci o tronco até quase meus cabelos tocarem o chão, isso porque a vista   
panorâmica do meu decote  ficava bem na frente  daquele  imbecil  que,panorâmica do meu decote  ficava bem na frente  daquele  imbecil  que,  
nossa quem diria, estava suando!nossa quem diria, estava suando!

Girei  nessa posição até  a  mesma vista  parar  na  mesa  dos  meusGirei  nessa posição até  a  mesma vista  parar  na  mesa  dos  meus  
amigos, então levantei e encostei um joelho no mastro e fui girando emamigos, então levantei e encostei um joelho no mastro e fui girando em  
torno dele enquanto as guitarras soavam na música que parecia ter sidotorno dele enquanto as guitarras soavam na música que parecia ter sido  
feita para mim!feita para mim!

Seu plano cruel. Seu sangue como gelo.Seu plano cruel. Seu sangue como gelo.
Um olhar poderia matar, minha dor sua excitação.Um olhar poderia matar, minha dor sua excitação.

Eu quero te amar mas é melhor não tocarEu quero te amar mas é melhor não tocar
Eu quero te segurar mas meus sentidos me mandam pararEu quero te segurar mas meus sentidos me mandam parar

Eu quero te beijar mas eu quero muitoEu quero te beijar mas eu quero muito
Eu quero te provar mas seus lábios são venenososEu quero te provar mas seus lábios são venenosos

Você é veneno correndo nas minhas veiasVocê é veneno correndo nas minhas veias
Eu não quero quebrar essa correnteEu não quero quebrar essa corrente

Sua boca tão quenteSua boca tão quente
sua teia, estou presosua teia, estou preso
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sua pele tão molhadasua pele tão molhada
laço preto no suorlaço preto no suor

Eu ouço você chamando e isso são agulhas e alfinetesEu ouço você chamando e isso são agulhas e alfinetes
Eu quero te machucar só para ouvir você gritar o meu nomeEu quero te machucar só para ouvir você gritar o meu nome

Não quero te tocar mas você está debaixo da minha peleNão quero te tocar mas você está debaixo da minha pele
no fundono fundo

Eu quero te beijar mas você é venenosaEu quero te beijar mas você é venenosa
Você é veneno queimando fundo em minhas veiasVocê é veneno queimando fundo em minhas veias

Por que afirmo isso? Porque Damian estava visivelmente animadoPor que afirmo isso? Porque Damian estava visivelmente animado  
com  minha  performance  e  não  conseguia  esconder  isso,  as  pupilascom  minha  performance  e  não  conseguia  esconder  isso,  as  pupilas   
estavam dilatadas, a respiração estava falhando e estava suando. Estavaestavam dilatadas, a respiração estava falhando e estava suando. Estava  
literalmente  sendo  torturado  pelo  mulherão  que  ele  tinha  feito  tantaliteralmente  sendo  torturado  pelo  mulherão  que  ele  tinha  feito  tanta   
questão de humilhar e afirmar que não sentia nada. Mas agora ele estavaquestão de humilhar e afirmar que não sentia nada. Mas agora ele estava  
sentindo e muito! Só que se tentasse chegar perto de mim iria ser muitosentindo e muito! Só que se tentasse chegar perto de mim iria ser muito   
ruim  para  ele,  era  melhor  ele  nem  tentar  me  tocar,  eu  não  era  sóruim  para  ele,  era  melhor  ele  nem  tentar  me  tocar,  eu  não  era  só   
venenosa, era mortal agora. Quando a música terminou, uma chuva devenenosa, era mortal agora. Quando a música terminou, uma chuva de  
assovios, aplausos e muito elogios soaram de todos os lados.assovios, aplausos e muito elogios soaram de todos os lados.

—Maravilhosa! - gritou um cara.—Maravilhosa! - gritou um cara.
—Linda, ulll! - berrou outro.—Linda, ulll! - berrou outro.
—Gostosa! - um outro mais saidinho.—Gostosa! - um outro mais saidinho.
—Oh lá em casa!—Oh lá em casa!
Disse um cara quando passei por ele em direção à mesa onde antesDisse um cara quando passei por ele em direção à mesa onde antes   

estava, apoiei as duas mãos na mesa, me inclinei e olhei para o Léo.estava, apoiei as duas mãos na mesa, me inclinei e olhei para o Léo.
—Acha isso ousado o suficiente? - provoquei.—Acha isso ousado o suficiente? - provoquei.
—Acho que eu preciso de um banho gelado. - balbuciou ele e eu ri.—Acho que eu preciso de um banho gelado. - balbuciou ele e eu ri.
—Guria, o que deu em ti? Estava maravilhosa! - disse Ágatha.—Guria, o que deu em ti? Estava maravilhosa! - disse Ágatha.
—Maravilhosa é pouco, você arrasou e eu gravei tudo. - Mari.—Maravilhosa é pouco, você arrasou e eu gravei tudo. - Mari.
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—Foi fantástico, Lavígnia. Você dança muito bem. - elogiou Lid.—Foi fantástico, Lavígnia. Você dança muito bem. - elogiou Lid.
—Valeu galera, isso foi para acabar com os rumores de que não sou—Valeu galera, isso foi para acabar com os rumores de que não sou  

lá muito ousada.lá muito ousada.
—Ousada  te  define,  cunhada.  Oh  louco,  hein?  Até  esqueci  meu—Ousada  te  define,  cunhada.  Oh  louco,  hein?  Até  esqueci  meu  

nome –  Zac  como sempre nada discreto  –  amor,  você  sabe  fazer  issonome –  Zac  como sempre nada discreto  –  amor,  você  sabe  fazer  isso  
também?também?

—Se não souber, minha irmã me ensina! - ela fez um gesto com as—Se não souber, minha irmã me ensina! - ela fez um gesto com as   
mãos.mãos.

Então olhei para Neit ao meu lado já que ele não tinha dito umaEntão olhei para Neit ao meu lado já que ele não tinha dito uma  
palavra  sequer  desde  que  voltei  para  a  mesa.  Apenas  me  olhavapalavra  sequer  desde  que  voltei  para  a  mesa.  Apenas  me  olhava  
boquiaberto.boquiaberto.

—Pelo  jeito  meu  irmão  esqueceu  até  como  falar  português.  -—Pelo  jeito  meu  irmão  esqueceu  até  como  falar  português.  -   
debochou Lídia com uma risada.debochou Lídia com uma risada.

—O gato comeu sua língua? - estalei os dedos na frente do rosto—O gato comeu sua língua? - estalei os dedos na frente do rosto  
dele.dele.

—Uma gata tirou meu fôlego. - balbuciou e eu sorri.—Uma gata tirou meu fôlego. - balbuciou e eu sorri.
—Esse é por conta da casa – Joy colocou outro drink em minha—Esse é por conta da casa – Joy colocou outro drink em minha   

frente – o Doni adorou e te agradece muito por ter salvado a noite.frente – o Doni adorou e te agradece muito por ter salvado a noite.
—Ah, que isso... foi muito divertido. - assegurei.—Ah, que isso... foi muito divertido. - assegurei.
—Pois pode se divertir assim quantas vezes quiser, tá liberada. - ela—Pois pode se divertir assim quantas vezes quiser, tá liberada. - ela  

deu uma risadinha e voltou para o bar.deu uma risadinha e voltou para o bar.
—Onde você aprendeu a fazer tudo isso. - Lid perguntou.—Onde você aprendeu a fazer tudo isso. - Lid perguntou.
—Tive uma aula de pole com a Joy.—Tive uma aula de pole com a Joy.
—Puxa, só uma aula?—Puxa, só uma aula?
E  então  eles  começaram  a  discorrer  entre  eles  sobre  minhaE  então  eles  começaram  a  discorrer  entre  eles  sobre  minha  

performance, só aí eu resolvi olhar na direção daqueles vampirotas – queperformance, só aí eu resolvi olhar na direção daqueles vampirotas – que  
é  uma  mistura  de  vampiros  com  idiotas,  tá?  -  nenhum  deles  estavaé  uma  mistura  de  vampiros  com  idiotas,  tá?  -  nenhum  deles  estava   
abalado  como  Damian  estava,  ele  me  olhava  com  a  expressão  maisabalado  como  Damian  estava,  ele  me  olhava  com  a  expressão  mais  
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abobalhada que a de Neitan. Não tirava os olhos de mim nem por umabobalhada que a de Neitan. Não tirava os olhos de mim nem por um  
segundo, estava congelado! Marianjel  ao lado dele estava furiosa e vi quesegundo, estava congelado! Marianjel  ao lado dele estava furiosa e vi que  
pedia aos outros para irem embora, ela batia no braço de Damian váriaspedia aos outros para irem embora, ela batia no braço de Damian várias   
vezes tentando chamar a atenção dele mas em vão. vezes tentando chamar a atenção dele mas em vão. 

—Até  nos  tirou  do  foco  das  companhias  nada  agradáveis  desta—Até  nos  tirou  do  foco  das  companhias  nada  agradáveis  desta  
noite.  -  Neit  observou  fazendo  um  gesto  com  a  cabeça  na  direçãonoite.  -  Neit  observou  fazendo  um  gesto  com  a  cabeça  na  direção  
daquelas baratas.daquelas baratas.

—É eu vi – dei de ombros – mas eu não preocuparia muito.—É eu vi – dei de ombros – mas eu não preocuparia muito.
—Por quê? Sabe muito mais do que nós sobre eles? - Neit indagou—Por quê? Sabe muito mais do que nós sobre eles? - Neit indagou  

meio mordido.meio mordido.
—O suficiente para saber que não arriscariam que arrancássemos—O suficiente para saber que não arriscariam que arrancássemos  

suas cabeças por dar um fim no maldito trato com o Conselho. - disse eu.suas cabeças por dar um fim no maldito trato com o Conselho. - disse eu.
—Aliás,  eu acho mesmo que já está na hora de acabar com esse—Aliás,  eu acho mesmo que já está na hora de acabar com esse  

trato e com esse assunto. - afirmou ele.trato e com esse assunto. - afirmou ele.
—Bem...  vocês  estão  aí  falando  em  trabalho  enquanto  eu  estou—Bem...  vocês  estão  aí  falando  em  trabalho  enquanto  eu  estou  

chocada com o que minha irmã fez? Danem-se esses idiotas!  Lavígnia,chocada com o que minha irmã fez? Danem-se esses idiotas!  Lavígnia,   
você tem que me ensinar a fazer isso.você tem que me ensinar a fazer isso.

—Vai ser um prazer, mas juro que foi espontâneo. - garanti.—Vai ser um prazer, mas juro que foi espontâneo. - garanti.
—Espontaneamente maravilhosa, você estava linda lá em cima. -—Espontaneamente maravilhosa, você estava linda lá em cima. -   

disse Léo – e muito ousada sim.disse Léo – e muito ousada sim.
—Bastante ousada – Neitan falou baixinho e bem perto de mim –—Bastante ousada – Neitan falou baixinho e bem perto de mim –  

foi a visão mais linda que já tive em toda minha vida.foi a visão mais linda que já tive em toda minha vida.
—É  mesmo?  -  fui  irônica  contemplando  o  quanto  ele  estava—É  mesmo?  -  fui  irônica  contemplando  o  quanto  ele  estava  

admirado.admirado.
—Não tenha dúvidas.—Não tenha dúvidas.
—E eu pus o vídeo no Youtube! - disse minha prima.—E eu pus o vídeo no Youtube! - disse minha prima.
—Ai guria, eu não acredito.—Ai guria, eu não acredito.
Falei com uma risada, mas sim ela pôs mesmo o vídeo da minhaFalei com uma risada, mas sim ela pôs mesmo o vídeo da minha   
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performance na rede e aquele vídeo seria visto por alguém que estavaperformance na rede e aquele vídeo seria visto por alguém que estava   
procurando-me há muito tempo, e que eu não fazia a mais remota ideiaprocurando-me há muito tempo, e que eu não fazia a mais remota ideia   
de  que  estava  fazendo  isso.  O  destino  ainda  me  reservava  muitasde  que  estava  fazendo  isso.  O  destino  ainda  me  reservava  muitas  
surpresas.surpresas.

—Se continuar bebendo assim vou ter que te levar carregada para—Se continuar bebendo assim vou ter que te levar carregada para  
casa. - Neitan observou ao mexer em meus cabelos.casa. - Neitan observou ao mexer em meus cabelos.

—E você odiaria isso,  né? -  falei  passando o dedo indicador nos—E você odiaria isso,  né? -  falei  passando o dedo indicador nos  
lábios dele, é eu já estava meio pra lá de Bagdá.lábios dele, é eu já estava meio pra lá de Bagdá.

—Eu adoraria.  -  afirmou beijando  a  palma da  minha mão,  pelo—Eu adoraria.  -  afirmou beijando  a  palma da  minha mão,  pelo  
canto do olho percebi que o rosto de Damian se contorceu de raiva. Elecanto do olho percebi que o rosto de Damian se contorceu de raiva. Ele   
estava chateado por perder seu brinquedinho.estava chateado por perder seu brinquedinho.

—De repente sei lá a gente sai para não atrapalhar o casalzinho aí. -—De repente sei lá a gente sai para não atrapalhar o casalzinho aí. -   
zombou Léo e as risadinhas se espalharam.zombou Léo e as risadinhas se espalharam.

—Deixa de besteira, garoto. - refutei ao levantar – Vou trocar de—Deixa de besteira, garoto. - refutei ao levantar – Vou trocar de  
roupa.roupa.

—Para quê? Está tão bem assim! - Zac sem vergonha como sempre—Para quê? Está tão bem assim! - Zac sem vergonha como sempre  
disse com um largo sorriso e levou um tapa na nuca.disse com um largo sorriso e levou um tapa na nuca.

—Ei, respeita a minha irmã! - ralhou Ágatha.—Ei, respeita a minha irmã! - ralhou Ágatha.
—E  desde  quando  dizer  que  ela  está  linda  é  não  respeitar?  -—E  desde  quando  dizer  que  ela  está  linda  é  não  respeitar?  -   

devolveu.devolveu.
—Eu te conheço.—Eu te conheço.
—E é melhor não achar muito bonito o que você não pode ter.  -—E é melhor não achar muito bonito o que você não pode ter.  -   

Neit avisou enciumado.Neit avisou enciumado.
—Tá vendo, Nia? Não vamos mais poder fugir e nos casar em Las—Tá vendo, Nia? Não vamos mais poder fugir e nos casar em Las  

Vegas como estávamos planejando. - brincou ele e eu dei risada.Vegas como estávamos planejando. - brincou ele e eu dei risada.
—Que pena eu já tinha até feito minha mala.—Que pena eu já tinha até feito minha mala.
Entrei na onda da brincadeira e então dei as costas, por onde passeiEntrei na onda da brincadeira e então dei as costas, por onde passei  

os caras jogavam piadinhas, é eu estava arrasando. Fui para o camarim eos caras jogavam piadinhas, é eu estava arrasando. Fui para o camarim e  
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troquei de roupa e umas palavrinhas com a Joy, ela me disse que Damiantroquei de roupa e umas palavrinhas com a Joy, ela me disse que Damian  
e seu clã de baratas estavam sempre por ali.  Era uma boa informaçãoe seu clã de baratas estavam sempre por ali.  Era uma boa informação   
aquela, voltei para a mesa e pedi outro drink.aquela, voltei para a mesa e pedi outro drink.

—Quer encher a cara hoje, hein? Você tá muito louca. - Mari torceu—Quer encher a cara hoje, hein? Você tá muito louca. - Mari torceu   
o nariz.o nariz.

—Ah eu quero me esbaldar mesmo pois a noite é uma criança. -—Ah eu quero me esbaldar mesmo pois a noite é uma criança. -   
falei animada antes de tomar mais um gole.falei animada antes de tomar mais um gole.

—Ela  tem razão,  mas esse lugar está  meio parado,  por  que não—Ela  tem razão,  mas esse lugar está  meio parado,  por  que não  
vamos para outro lugar onde a gente possa dançar? - sugeriu Mari.vamos para outro lugar onde a gente possa dançar? - sugeriu Mari.

—Adorei a ideia! - Léo topou.—Adorei a ideia! - Léo topou.
—Tem um Pub com música ao vivo a uns dois quilômetros daqui,—Tem um Pub com música ao vivo a uns dois quilômetros daqui,   

podemos ir lá. - Zac sugeriu.podemos ir lá. - Zac sugeriu.
—Ulll eu topo e você meu chofer? - debrucei-me no ombro de Neit—Ulll eu topo e você meu chofer? - debrucei-me no ombro de Neit  

que deu um meio sorriso bem malicioso.que deu um meio sorriso bem malicioso.
—Seu chofer, é?—Seu chofer, é?
—Você que se colocou nesse posto e fez eu deixar meu carro em—Você que se colocou nesse posto e fez eu deixar meu carro em  

casa. - lembrei-o.casa. - lembrei-o.
—Levo você aonde quiser. - sussurrou pertinho da minha boca.—Levo você aonde quiser. - sussurrou pertinho da minha boca.
—Beleza! - saltei da cadeira – Bora lá, galera.—Beleza! - saltei da cadeira – Bora lá, galera.
—É nóis. - Léo topou.—É nóis. - Léo topou.
Alguém foi pagar a conta enquanto saíamos de perto da mesa. AAlguém foi pagar a conta enquanto saíamos de perto da mesa. A  

cara do imbecil do Damian era a melhor coisa da face da terra! Eu queriacara do imbecil do Damian era a melhor coisa da face da terra! Eu queria   
morrer de tanto rir com aquela cena, várias vezes os outros tiveram quemorrer de tanto rir com aquela cena, várias vezes os outros tiveram que  
segurá-lo com discrição para que não fosse até onde eu estava. Ele estavasegurá-lo com discrição para que não fosse até onde eu estava. Ele estava   
louco da vida! Haha idiota! E eu iria fazer da vida dele um inferno aindalouco da vida! Haha idiota! E eu iria fazer da vida dele um inferno ainda   
muito mais. Quando fomos sair eu tropecei e Neit segurou minha cintura.muito mais. Quando fomos sair eu tropecei e Neit segurou minha cintura.

—Acho melhor você não beber mais nada hoje. - sugeriu.—Acho melhor você não beber mais nada hoje. - sugeriu.
—Ahhh qualquer coisa você vai me carregar mesmo. - falei toda—Ahhh qualquer coisa você vai me carregar mesmo. - falei toda  
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sapeca enquanto passávamos pela mesa de Damian e o vi espumar desapeca enquanto passávamos pela mesa de Damian e o vi espumar de   
raiva.raiva.

A  noite  estava  sendo  muito  para  lá  de  perfeita  e  eu  ainda  iriaA  noite  estava  sendo  muito  para  lá  de  perfeita  e  eu  ainda  iria  
dançar um bocado! Hora de comemorar o rompimento com um laço dodançar um bocado! Hora de comemorar o rompimento com um laço do   
passado que me atormentava e humilhava: Damian me achar uma garotapassado que me atormentava e humilhava: Damian me achar uma garota   
sem graça. Subi na moto e agarrei na camiseta de Neit.sem graça. Subi na moto e agarrei na camiseta de Neit.

—Vamos curtir! Ulllll—Vamos curtir! Ulllll
Falei alto enquanto ele acelerava em direção ao Pub que pelo jeitoFalei alto enquanto ele acelerava em direção ao Pub que pelo jeito  

ficava na cidade vizinha. O lugar era mesmo muito legal, bem mais rockficava na cidade vizinha. O lugar era mesmo muito legal, bem mais rock   
n'  roll  do que o Corujão e bem mais animado pois era cheio de luzesn'  roll  do que o Corujão e bem mais animado pois era cheio de luzes   
coloridas e ambiente escuro. A banda já tinha parado de tocar mas issocoloridas e ambiente escuro. A banda já tinha parado de tocar mas isso  
não foi um problema pois o Dj arrasou na setlist, dois minutos depois quenão foi um problema pois o Dj arrasou na setlist, dois minutos depois que   
chegamos tocou  chegamos tocou  Lay Your Hands On MeLay Your Hands On Me do Bon Jovi!  Fui direto para a do Bon Jovi!  Fui direto para a  
pista junto com a galera e me acabei de dançar pois esse música é demais.pista junto com a galera e me acabei de dançar pois esse música é demais.

Neit  como  sempre  o  mais  paradão  pegou  uma  garrafinha  deNeit  como  sempre  o  mais  paradão  pegou  uma  garrafinha  de  
guaraná e sentou num sofá num canto. Ah mas nem pensar! guaraná e sentou num sofá num canto. Ah mas nem pensar! Nothing ButNothing But   
A Good TimeA Good Time do Poison estourou nas caixas e eu fui até ele. do Poison estourou nas caixas e eu fui até ele.

—Nem pensa que você vai ficar aí paradão – falei puxando a mão—Nem pensa que você vai ficar aí paradão – falei puxando a mão  
dele – anda, vem dançar comigo!dele – anda, vem dançar comigo!

—Você sabe que não gosto de dançar.—Você sabe que não gosto de dançar.
—Não quero saber, vem!—Não quero saber, vem!
O puxei com força e ele levantou trombando comigo, só não caímosO puxei com força e ele levantou trombando comigo, só não caímos  

porque ele conseguiu manter o equilíbrio e me segurar também. Eu caí naporque ele conseguiu manter o equilíbrio e me segurar também. Eu caí na  
risada e ele também riu. Fomos para pista e tive muito trabalho para fazê-risada e ele também riu. Fomos para pista e tive muito trabalho para fazê-
lo se mexer.lo se mexer.

—Anda Neit, se mexe!—Anda Neit, se mexe!
Segurei  a  mão dele  enquanto  pulava  e  cantava,  até  que  lá  pelaSegurei  a  mão dele  enquanto  pulava  e  cantava,  até  que  lá  pela  

metade de metade de Can't Stop Loving You Can't Stop Loving You do Van Hallen ele se rendeu à irresistíveldo Van Hallen ele se rendeu à irresistível  
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magia do rock n' roll e dançamos demais. Nunca vi Neit se divertir tanto,magia do rock n' roll e dançamos demais. Nunca vi Neit se divertir tanto,   
aliás, nos divertimos juntos, dançamos, rimos foi ótimo.aliás, nos divertimos juntos, dançamos, rimos foi ótimo.

—Sabe o que estou com vontade de fazer? - perguntei entrelaçando—Sabe o que estou com vontade de fazer? - perguntei entrelaçando  
meus dedos atrás do pescoço dele  depois de umas trinta músicas quemeus dedos atrás do pescoço dele  depois de umas trinta músicas que   
variaram entre Bon Jovi, Aerosmith, Kiss, Van Hallen, Ramones, Guns N'variaram entre Bon Jovi, Aerosmith, Kiss, Van Hallen, Ramones, Guns N'   
Roses e até Elvis.Roses e até Elvis.

—O que, minha deusa? - ele quis saber.—O que, minha deusa? - ele quis saber.
—Correr. - afirmei lançando-lhe um olhar travesso.—Correr. - afirmei lançando-lhe um olhar travesso.
—Correr? - ele pareceu confuso.—Correr? - ele pareceu confuso.
—Humrum – fiz que sim com a cabeça – e como você me fez deixar—Humrum – fiz que sim com a cabeça – e como você me fez deixar   

meu carro em casa, você vai me levar por aí, o que acha?meu carro em casa, você vai me levar por aí, o que acha?
—Você que manda, meu amor.—Você que manda, meu amor.
—Ótimo! Só vou comprar mais uma vodca e vamos.—Ótimo! Só vou comprar mais uma vodca e vamos.
—Ai garota, você quer confusão essa noite mesmo, né?—Ai garota, você quer confusão essa noite mesmo, né?
—Quero.—Quero.
Sussurrei  para  ele  e  saí  entre  o  pessoal  para  comprar  umaSussurrei  para  ele  e  saí  entre  o  pessoal  para  comprar  uma  

garrafinha de vodca com suco de morango que era uma delícia. Quandogarrafinha de vodca com suco de morango que era uma delícia. Quando  
voltei o pessoal estava perto de Neit.voltei o pessoal estava perto de Neit.

—Vocês já vão também? - Mari perguntou quando me aproximei.—Vocês já vão também? - Mari perguntou quando me aproximei.
—Já, por quê? Alguém mais já vai?—Já, por quê? Alguém mais já vai?
—Nós vamos, mas não para casa. - disse minha irmã agarrada no—Nós vamos, mas não para casa. - disse minha irmã agarrada no  

pescoço do namorado, estava na cara para onde iriam.pescoço do namorado, estava na cara para onde iriam.
—E vamos nos divertir muito. - afirmou Zac dando um beijo nela.—E vamos nos divertir muito. - afirmou Zac dando um beijo nela.
—Pois nós vamos ficar, esse lugar é muito bom! - disse Lídia.—Pois nós vamos ficar, esse lugar é muito bom! - disse Lídia.
—Uuuull  é  isso  aí  amiga,  dançamos muito  pouco  ainda.  -  disse—Uuuull  é  isso  aí  amiga,  dançamos muito  pouco  ainda.  -  disse  

minha prima balançando-se som de minha prima balançando-se som de Psycho CircusPsycho Circus do Kiss. do Kiss.
—Concordo  contigo  e  vamos  virar  a  noite,  então  nos  vemos—Concordo  contigo  e  vamos  virar  a  noite,  então  nos  vemos  

amanhã. - falou Léo enquanto puxava as gurias para a pista.amanhã. - falou Léo enquanto puxava as gurias para a pista.
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—Então vamos.—Então vamos.
Dei um sorriso e saí com os outros atrás de mim enquanto abriaDei um sorriso e saí com os outros atrás de mim enquanto abria   

minha bebida e ligava minha playlist no celular, eu queria correr ouvindominha bebida e ligava minha playlist no celular, eu queria correr ouvindo   
um som da hora.um som da hora.

—Guria, tu bebeu demais. -  acusou minha irmã com uma risada—Guria, tu bebeu demais. -  acusou minha irmã com uma risada  
debochada enquanto subia na garupa da moto do Zac.debochada enquanto subia na garupa da moto do Zac.

—Nada! Enquanto eu puder ficar em pé é porque não bebi muito. -—Nada! Enquanto eu puder ficar em pé é porque não bebi muito. -   
discordei enquanto fazia o mesmo só que passei a mão por baixo do braçodiscordei enquanto fazia o mesmo só que passei a mão por baixo do braço  
dele e segurei sua camisa perto do pescoço.dele e segurei sua camisa perto do pescoço.

—Estou preocupada, não deixa ela sozinha, Neitan. - pediu minha—Estou preocupada, não deixa ela sozinha, Neitan. - pediu minha  
irmã.irmã.

—Jamais faria isso.—Jamais faria isso.
—Ah então  você  é  meu guarda-costas?  -  debrucei-me sobre  seu—Ah então  você  é  meu guarda-costas?  -  debrucei-me sobre  seu  

pescoço para tentar ver seu rosto enquanto ele o virava e a gente quase sepescoço para tentar ver seu rosto enquanto ele o virava e a gente quase se  
beijou.beijou.

—Sou o que você quiser.—Sou o que você quiser.
—Vai na fé que hoje rola, irmão. - Disse Zac piscando para Neit que—Vai na fé que hoje rola, irmão. - Disse Zac piscando para Neit que  

riu. Começou a sair do meu celular riu. Começou a sair do meu celular Lick It UpLick It Up do Kiss. do Kiss.
—Vamos correr!—Vamos correr!
Pedi animada e os dois aceleraram na mesma direção lado a ladoPedi animada e os dois aceleraram na mesma direção lado a lado   

em alta velocidade enquanto eu e Ágatha cantávamos:em alta velocidade enquanto eu e Ágatha cantávamos:
—Lick it Up! Lick it up! Oh oh ooooooooooooooh yeah yeah lick it—Lick it Up! Lick it up! Oh oh ooooooooooooooh yeah yeah lick it   

up! Lick it up! Oh oh oooooooooooh.up! Lick it up! Oh oh oooooooooooh.
Levantei o braço fazendo cair um pouco de bebida em mim e Neit,Levantei o braço fazendo cair um pouco de bebida em mim e Neit,   

sentia o vento da velocidade em meu rosto, o ar quente da noite. Durantesentia o vento da velocidade em meu rosto, o ar quente da noite. Durante   
a  irresistível  música  ele  também  levantou  o  braço  algumas  vezesa  irresistível  música  ele  também  levantou  o  braço  algumas  vezes  
cantando o refrão junto com a gente. Aquela noite estava sendo deliciosa,cantando o refrão junto com a gente. Aquela noite estava sendo deliciosa,   
seria  com toda a  certeza,  inesquecível.  Depois  de  alguns  minutos  Zacseria  com toda a  certeza,  inesquecível.  Depois  de  alguns  minutos  Zac   
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acenou para nós e a moto dele entrou em Bom Jesus, minha irmã tambémacenou para nós e a moto dele entrou em Bom Jesus, minha irmã também  
acenou e sumiram.acenou e sumiram.

—Aonde você vai?—Aonde você vai?
—Se  quer  correr  que  seja  na  autoestrada,  vamos  fazer  isso  de—Se  quer  correr  que  seja  na  autoestrada,  vamos  fazer  isso  de  

verdade.verdade.
—Ulllllll.—Ulllllll.
Curti enquanto ele acelerava pra valer e eu me agarrei nele com osCurti enquanto ele acelerava pra valer e eu me agarrei nele com os  

dois braços. Neit deu a volta pelo centro de Vacaria e voltou para a BR,dois braços. Neit deu a volta pelo centro de Vacaria e voltou para a BR,   
terminei de beber minha vodca e atirei a garrafa para trás.terminei de beber minha vodca e atirei a garrafa para trás.

—Sabia que isso vai furar o pneu de algum carro?—Sabia que isso vai furar o pneu de algum carro?
—Quem se importa? - dei de ombros sentindo a bebida fazer seus—Quem se importa? - dei de ombros sentindo a bebida fazer seus   

efeitos.efeitos.
—O dono do carro que tiver o pneu furado.—O dono do carro que tiver o pneu furado.
—Desde que não seja o meu carro, está ótimo.—Desde que não seja o meu carro, está ótimo.
—Mas que rebelde você, hein? - riu enquanto entrávamos em Bom—Mas que rebelde você, hein? - riu enquanto entrávamos em Bom  

Jesus.Jesus.
—Eu quero mais uma bebida!—Eu quero mais uma bebida!
—Nem pensar, você vai direto para casa, moça.—Nem pensar, você vai direto para casa, moça.
—Ah para! Por que quer estragar a minha noite?—Ah para! Por que quer estragar a minha noite?
—Você não está conseguindo nem falar direito e ainda quer beber—Você não está conseguindo nem falar direito e ainda quer beber  

mais? Além disso está quase tudo fechado a essa hora.mais? Além disso está quase tudo fechado a essa hora.
—Estraga prazeres. - belisquei o abdômen sarado dele.—Estraga prazeres. - belisquei o abdômen sarado dele.
—Hum olha quem fala, você vive me dando foras e acabando com—Hum olha quem fala, você vive me dando foras e acabando com  

minhas esperanças.minhas esperanças.
—Meu amor é um remédio ruim. -  falei encostando os lábios na—Meu amor é um remédio ruim. -  falei encostando os lábios na  

orelha  dele  brincando  com  a  letra  de  Bad  Medicine  do  Bon  Jovi  queorelha  dele  brincando  com  a  letra  de  Bad  Medicine  do  Bon  Jovi  que  
tocava em meu celular.tocava em meu celular.

—Um remédio ruim é tudo o que eu preciso. - respondeu ele com—Um remédio ruim é tudo o que eu preciso. - respondeu ele com  
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outra parte do refrão da música.outra parte do refrão da música.
—Ah eu não acredito – falei  ao reconhecer o eclipse de Damian—Ah eu não acredito – falei  ao reconhecer o eclipse de Damian   

parado no sinal vermelho à frente.parado no sinal vermelho à frente.
— O que foi? - Neit quis saber parando bem ao lado da janela do— O que foi? - Neit quis saber parando bem ao lado da janela do  

motorista, dei uma batidinha no vidro com a unha do dedo indicador emotorista, dei uma batidinha no vidro com a unha do dedo indicador e  
Damian abriu a janela para me olhar.Damian abriu a janela para me olhar.

—Boa noite – falei com um sorriso cínico ao quadrado – é lindo esse—Boa noite – falei com um sorriso cínico ao quadrado – é lindo esse  
carro,  melhor  cuidar  para  nada  acontecer  com ele,  né?  -  falei  rindo ecarro,  melhor  cuidar  para  nada  acontecer  com ele,  né?  -  falei  rindo e   
quando Damian ia responder alguma coisa falei para Neit: fura o sinal,quando Damian ia responder alguma coisa falei para Neit: fura o sinal,   
gatinho.gatinho.

—Você que manda. - ele acelerou enquanto eu ria pra valer.—Você que manda. - ele acelerou enquanto eu ria pra valer.
—O que você quis dizer com aquilo?—O que você quis dizer com aquilo?
—Explodi a Ferrari dele com aquela granada!—Explodi a Ferrari dele com aquela granada!
Neit  deu  uma  gargalhada  pelo  jeito  gostando  muito  da  minhaNeit  deu  uma  gargalhada  pelo  jeito  gostando  muito  da  minha  

travessura, digamos.travessura, digamos.
—Hahaha não acredito que você fez isso.—Hahaha não acredito que você fez isso.
—Fiz sim.—Fiz sim.
—Por que fez segredo? Eu teria apoiado e até ajudado.—Por que fez segredo? Eu teria apoiado e até ajudado.
—Hum... não. Isso é um assunto que eu tenho que resolver sozinha.—Hum... não. Isso é um assunto que eu tenho que resolver sozinha.   

-  reafirmei quando ele parou no portão dos fundos da casa dos meus- reafirmei quando ele parou no portão dos fundos da casa dos meus  
avós.avós.

—Eu gostaria mesmo é que não tivesse nenhum assunto pendente—Eu gostaria mesmo é que não tivesse nenhum assunto pendente  
com aquela criatura. - falou quando me apoiei nos ombros deles.com aquela criatura. - falou quando me apoiei nos ombros deles.

—Mas vai acabar logo, isso eu garanto.—Mas vai acabar logo, isso eu garanto.
—Eu espero... não quero você perto dele.—Eu espero... não quero você perto dele.
—Por  quê?  Ai.  -  perguntei  enquanto  descia  da  moto  mas—Por  quê?  Ai.  -  perguntei  enquanto  descia  da  moto  mas  

desequilibrei e girei quase caindo sentada em sua perna.desequilibrei e girei quase caindo sentada em sua perna.
—Porque –  ele segurou minha cintura –  eu vi  o  jeito  que ele  te—Porque –  ele segurou minha cintura –  eu vi  o  jeito  que ele  te   
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olhava, ele te quer, te deseja e eu prefiro morrer a te ver com ele outraolhava, ele te quer, te deseja e eu prefiro morrer a te ver com ele outra   
vez.vez.

—E eu prefiro morrer do que ficar com aquele filho da mãe, eu o—E eu prefiro morrer do que ficar com aquele filho da mãe, eu o   
odeio, ele me dá nojo. - afirmei olhando naqueles olhos divinos.odeio, ele me dá nojo. - afirmei olhando naqueles olhos divinos.

—Quero tanto acreditar em ti.—Quero tanto acreditar em ti.
—E por que não acredita? - ele suspirou alto – Ai quer saber? Eu—E por que não acredita? - ele suspirou alto – Ai quer saber? Eu  

estou com sono, obrigada pela carona.estou com sono, obrigada pela carona.
Então fui dar um beijo no rosto dele mas como estava bêbada meioEntão fui dar um beijo no rosto dele mas como estava bêbada meio  

que errei o alvo e beijei o cantinho da boca dele.que errei o alvo e beijei o cantinho da boca dele.
—Foi mal. - disse com uma risada.—Foi mal. - disse com uma risada.
—Ai Lavígnia... você ainda vai me enlouquecer de vez. - reclamou.—Ai Lavígnia... você ainda vai me enlouquecer de vez. - reclamou.
—Boa noite.—Boa noite.
Eu queria  mesmo me despedir  mas  minhas  pernas  pareciam deEu queria  mesmo me despedir  mas  minhas  pernas  pareciam de  

gelatina e eu estava com tanto sono que ao me afastar da segurança degelatina e eu estava com tanto sono que ao me afastar da segurança de   
seus braços, tropecei e segurei na cerca e claro eu ri disso.seus braços, tropecei e segurei na cerca e claro eu ri disso.

—E eu vou ter mesmo que carregar você. - disse chegando por trás—E eu vou ter mesmo que carregar você. - disse chegando por trás   
e me levantou em seus braços fortes.e me levantou em seus braços fortes.

—Eu me sinto  tão  segura  quando  você  está  por  perto.  -  falei  o—Eu me sinto  tão  segura  quando  você  está  por  perto.  -  falei  o   
abraçando e deitando a cabeça em seu ombro.abraçando e deitando a cabeça em seu ombro.

—Quero ouvir você me dizer isso quando estiver sóbria.—Quero ouvir você me dizer isso quando estiver sóbria.
—Eu não estou bêbada. - balbuciei tropeçando nas palavras.—Eu não estou bêbada. - balbuciei tropeçando nas palavras.
—Ah está sim, para quase me beijar tem que estar muito fora de si,—Ah está sim, para quase me beijar tem que estar muito fora de si,   

cadê as chaves? - perguntou chegando à porta.cadê as chaves? - perguntou chegando à porta.
—Alguém tranca a porta nessa cidade? - falei alto.—Alguém tranca a porta nessa cidade? - falei alto.
—Shhhh  quer  acordar  todo  mundo  e  levar  uma  bronca?  -—Shhhh  quer  acordar  todo  mundo  e  levar  uma  bronca?  -   

repreendeu abrindo a porta que não estava de fato trancada.repreendeu abrindo a porta que não estava de fato trancada.
—Bronca? Na minha idade?  Ninguém pode me dar bronca.—Bronca? Na minha idade?  Ninguém pode me dar bronca.
—Fala baixo, sua maluquinha! Quer que eu deixe sua boca ocupada—Fala baixo, sua maluquinha! Quer que eu deixe sua boca ocupada  
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com aquele beijo que está me devendo? - disse baixinho passando pelacom aquele beijo que está me devendo? - disse baixinho passando pela   
sala em direção à escada.sala em direção à escada.

—Han han... eu não vou beijar você...  não vou... nunca. - afirmei—Han han... eu não vou beijar você...  não vou... nunca. - afirmei  
quase pegando no sono.quase pegando no sono.

—Como você  é  malvada  comigo,  mas  eu  sei  que vai  mudar  de—Como você  é  malvada  comigo,  mas  eu  sei  que vai  mudar  de   
ideia.ideia.

Então senti meu corpo sendo colocado no colchão macio da cama,Então senti meu corpo sendo colocado no colchão macio da cama,   
me ajeitei do jeito que deu e o senti tocar em meu rosto com cuidado.me ajeitei do jeito que deu e o senti tocar em meu rosto com cuidado.

—Você é tão linda, meu amor... tão linda... quando vai me aceitar?—Você é tão linda, meu amor... tão linda... quando vai me aceitar?
Ouvi-o falar mas estava tão cansada, com tanto sono que só sentiOuvi-o falar mas estava tão cansada, com tanto sono que só senti  

quando ele tirou tirou meus sapatos. Apaguei totalmente. Acordei comquando ele tirou tirou meus sapatos. Apaguei totalmente. Acordei com  
uma horrível dor de cabeça e com a boca seca, me virei na cama esticandouma horrível dor de cabeça e com a boca seca, me virei na cama esticando   
o corpo. Devia ser cedo pois a janela mal era atingida pelos primeiroso corpo. Devia ser cedo pois a janela mal era atingida pelos primeiros   
raios de sol, então vi algo que fez meu coração estremecer. Neitan estavaraios de sol, então vi algo que fez meu coração estremecer. Neitan estava  
sentado de frente para minha cama, com as costas apoiadas na parede esentado de frente para minha cama, com as costas apoiadas na parede e  
um joelho dobrado enquanto a outra perna estava estendida. Por que eleum joelho dobrado enquanto a outra perna estava estendida. Por que ele   
tinha ficado ali? Rapidinho olhei para meu corpo e descobri que estavatinha ficado ali? Rapidinho olhei para meu corpo e descobri que estava  
exatamente com as roupas da noite passada exceto pelos sapatos que nãoexatamente com as roupas da noite passada exceto pelos sapatos que não  
estavam em meus pés.estavam em meus pés.

Bem, não tinha rolado nada! E nem tinham evidências de que tinhaBem, não tinha rolado nada! E nem tinham evidências de que tinha  
rolado, dormir com o Neit estava absolutamente fora dos meus planosrolado, dormir com o Neit estava absolutamente fora dos meus planos  
não porque devesse ser algo ruim, muito pelo contrário. Mas não ia rolar,não porque devesse ser algo ruim, muito pelo contrário. Mas não ia rolar,   
não  mesmo.  Sentei  na  cama  e  fiquei  olhando  para  ele  ali  parado,não  mesmo.  Sentei  na  cama  e  fiquei  olhando  para  ele  ali  parado,   
aparentemente dormia ou cochilava, era tão lindo... ao contrário de mimaparentemente dormia ou cochilava, era tão lindo... ao contrário de mim   
que devia estar pavorosa por ter dormido com a maquiagem. Levanteique devia estar pavorosa por ter dormido com a maquiagem. Levantei   
usando de meus poderes para me mover pelo quarto e abrir a porta semusando de meus poderes para me mover pelo quarto e abrir a porta sem  
fazer nenhum barulho. Fui ao banheiro e dei uma jeito naquela cara defazer nenhum barulho. Fui ao banheiro e dei uma jeito naquela cara de  
ressaca com uma maquiagem leve.ressaca com uma maquiagem leve.
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—Bom dia. - ele me disse assim que voltei.—Bom dia. - ele me disse assim que voltei.
—Achei que estivesse dormindo. - disse eu.—Achei que estivesse dormindo. - disse eu.
—Não dormi quase nada, fiquei vigiando você. - falou ao levantar-—Não dormi quase nada, fiquei vigiando você. - falou ao levantar-

se.se.
—Vigiando-me? - aquilo foi um baque – Por quê?—Vigiando-me? - aquilo foi um baque – Por quê?
—Ágatha  e  Mariana  não  voltaram para  casa  e  você  ficaria  aqui—Ágatha  e  Mariana  não  voltaram para  casa  e  você  ficaria  aqui  

sozinha e incapacitada com seus avós. - contou enquanto passava a mãosozinha e incapacitada com seus avós. - contou enquanto passava a mão  
nos cabelos.nos cabelos.

—Tenho certeza de que não aconteceria nada. - falei sem graça e—Tenho certeza de que não aconteceria nada. - falei sem graça e  
lisonjeada ao mesmo tempo.lisonjeada ao mesmo tempo.

—Ele – Neit colocou uma boa dose de desdém na palavra – veio—Ele – Neit colocou uma boa dose de desdém na palavra – veio   
atrás de você esta madrugada.atrás de você esta madrugada.

—O quê?! - quase gritei – Ele veio aqui?—O quê?! - quase gritei – Ele veio aqui?
—Aquele idiota ainda pensa que pode se aproximar de ti, Lavígnia.—Aquele idiota ainda pensa que pode se aproximar de ti, Lavígnia.   

Temos  que  acabar  com  ele  de  uma  vez.  -  não  respondeu  a  minhaTemos  que  acabar  com  ele  de  uma  vez.  -  não  respondeu  a  minha   
pergunta.pergunta.

—Não se preocupe, Damian jamais se atreveria a me fazer mal.—Não se preocupe, Damian jamais se atreveria a me fazer mal.
—Não  tenho  tanta  certeza,  ele  parece...  -  maneou  a  cabeça  –—Não  tenho  tanta  certeza,  ele  parece...  -  maneou  a  cabeça  –   

obcecado com você. obcecado com você. 
Conjecturou  não  muito  longe  de  uma  verdade  que  eu  logoConjecturou  não  muito  longe  de  uma  verdade  que  eu  logo  

conheceria.  Um lado muito mais sombrio de Damian Moreton que meconheceria.  Um lado muito mais sombrio de Damian Moreton que me  
daria pesadelos. Soltei um suspiro exasperado mas só pela raiva de nãodaria pesadelos. Soltei um suspiro exasperado mas só pela raiva de não  
poder tê-lo humilhado quando ele foi  até ali,  no fundo eu adorei tê-lopoder tê-lo humilhado quando ele foi  até ali,  no fundo eu adorei tê-lo  
deixado tão maluco a ponto de ir até minha casa.deixado tão maluco a ponto de ir até minha casa.

—Vamos  deixar  isso  de  lado  e  ir  tomar  um café,  depois  de  ter—Vamos  deixar  isso  de  lado  e  ir  tomar  um café,  depois  de  ter  
ficado  a  madrugada  inteira  vigiando  meu  sono  você  merece  umficado  a  madrugada  inteira  vigiando  meu  sono  você  merece  um  
pouquinho de mimo.pouquinho de mimo.

—Minha imaginação foi longe agora. - ele me deu um lindo sorriso.—Minha imaginação foi longe agora. - ele me deu um lindo sorriso.
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—Comporte-se! Estou falando com boas e inocentes intenções.—Comporte-se! Estou falando com boas e inocentes intenções.
Ordenei  convicta  mas  até  que  lá  no  fundo  dava  mesmo  umaOrdenei  convicta  mas  até  que  lá  no  fundo  dava  mesmo  uma  

vontadezinha de mimar aquele lindo e dar muito carinho. Será que Neitvontadezinha de mimar aquele lindo e dar muito carinho. Será que Neit   
estava entrando em um lugar proibido do meu coração?estava entrando em um lugar proibido do meu coração?

                                                          •••                                                          •••

Naquela madrugada...Naquela madrugada...
—Ai que desgraçada!  -  exclamou o odiado desafeto  de Lavígnia—Ai que desgraçada!  -  exclamou o odiado desafeto  de Lavígnia  

logo depois que a moto onde estava com Neitan despareceu – viu? Eulogo depois que a moto onde estava com Neitan despareceu – viu? Eu  
disse que foi essa infeliz que explodiu nosso carro!disse que foi essa infeliz que explodiu nosso carro!

—Eu nunca duvidei disso! - Damian gritou socando o volante do—Eu nunca duvidei disso! - Damian gritou socando o volante do   
carro – Ela está cheia de ódio e quer se vingar de mim e faz isso saindocarro – Ela está cheia de ódio e quer se vingar de mim e faz isso saindo   
com esse desgraçado!com esse desgraçado!

—Você não vê? São amantes! - gritou a ruiva insuportável.—Você não vê? São amantes! - gritou a ruiva insuportável.
—Cala a boca – gritou Damian furioso – ela é minha, entendeu? Só—Cala a boca – gritou Damian furioso – ela é minha, entendeu? Só  

minha.minha.
Então acelerou o carro que saiu queimando o asfalto em linha retaEntão acelerou o carro que saiu queimando o asfalto em linha reta   

ao contrário do nosso casal amigo que tinha dobrado a esquina. Os olhosao contrário do nosso casal amigo que tinha dobrado a esquina. Os olhos  
dele queimavam num vermelho incandescente  assim como o sangue quedele queimavam num vermelho incandescente  assim como o sangue que  
corria  por  suas  veias  queimando  feito  lava.  Ele  estava  furioso,  seucorria  por  suas  veias  queimando  feito  lava.  Ele  estava  furioso,  seu  
orgulho estava ferido, a única mulher que ele realmente amou em suaorgulho estava ferido, a única mulher que ele realmente amou em sua  
longa existência o odiava e rejeitava e para ele,  isso era pior do que alonga existência o odiava e rejeitava e para ele,  isso era pior do que a   
maldição que o dominava. Sim, ele a amava. Mas amava do único jeitomaldição que o dominava. Sim, ele a amava. Mas amava do único jeito   
que seu coração amaldiçoado conhecia e conseguia, obstinado, violento,que seu coração amaldiçoado conhecia e conseguia, obstinado, violento,   
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ardente.ardente.
—Esquece  essa  maldita  mulher,  Damian!  Vamos  embora  daqui—Esquece  essa  maldita  mulher,  Damian!  Vamos  embora  daqui  

antes que ela e aqueles cachorros de caça voltem a nos perseguir. - disse aantes que ela e aqueles cachorros de caça voltem a nos perseguir. - disse a   
ruiva impaciente.ruiva impaciente.

—Eu não vou a lugar algum sem ela, eu a conquistei, eu a dominei—Eu não vou a lugar algum sem ela, eu a conquistei, eu a dominei  
e ela se entregou, agora ela é minha. - rosnou entredentes ao arrebentare ela se entregou, agora ela é minha. - rosnou entredentes ao arrebentar   
com o carro os portões da mansão escura onde moravam.com o carro os portões da mansão escura onde moravam.

—Você  está  agindo  como  um  inconsequente,  sua  obsessão  por—Você  está  agindo  como  um  inconsequente,  sua  obsessão  por  
aquela  vadia  ainda  vai  matar  todos  nós.  -  argumentou  Marianjel  oaquela  vadia  ainda  vai  matar  todos  nós.  -  argumentou  Marianjel  o  
seguindo até a porta, Damian se virou e rápido como um raio segurou oseguindo até a porta, Damian se virou e rápido como um raio segurou o  
pescoço dela e a prensou contra uma parede.pescoço dela e a prensou contra uma parede.

—Nunca  mais  ouse  falar  desse  jeito  dela,  entendeu?  Lavígnia—Nunca  mais  ouse  falar  desse  jeito  dela,  entendeu?  Lavígnia  
Durani é muito mais do que você,  é mais bonita,  mais sedutora,  maisDurani é muito mais do que você,  é mais bonita,  mais sedutora,  mais  
interessante e eu não pensaria duas vezes em trocar você por ela! - gritou.interessante e eu não pensaria duas vezes em trocar você por ela! - gritou.

—Você ficou louco? Solte-me! —Você ficou louco? Solte-me! 
Ela esganiçava sob seu aperto feroz. Damian a soltou com violênciaEla esganiçava sob seu aperto feroz. Damian a soltou com violência   

e chutou as grandes portas duplas que abriram com um grande estrondo.e chutou as grandes portas duplas que abriram com um grande estrondo.   
Em dois segundos todos os vampiros da casa estavam no grande salãoEm dois segundos todos os vampiros da casa estavam no grande salão   
principal.principal.

—O que houve agora? - Luther perguntou sem entender nada.—O que houve agora? - Luther perguntou sem entender nada.
—Foi aquela maldita mulher que o deixou assim! Deixou-o louco! -—Foi aquela maldita mulher que o deixou assim! Deixou-o louco! -   

gritou a ruiva.gritou a ruiva.
—A Durani?—A Durani?
—O nome dela  é  Lavígnia.  -  Damian corrigiu o  pai  com faíscas—O nome dela  é  Lavígnia.  -  Damian corrigiu o  pai  com faíscas  

saindo dos olhos.saindo dos olhos.
—Mas  o  que  aconteceu?  Ela  atacou  vocês?  -  inqueriu  a—Mas  o  que  aconteceu?  Ela  atacou  vocês?  -  inqueriu  a  

elegantíssima Sofia em seu longo vestido preto decotado.elegantíssima Sofia em seu longo vestido preto decotado.
—De certa forma mas não nos atacou, foi só para Damian o show—De certa forma mas não nos atacou, foi só para Damian o show  
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de sensualidade desta noite. - falou Pietro com uma risadinha maliciosa,de sensualidade desta noite. - falou Pietro com uma risadinha maliciosa,   
ele havia gostado muito de ter visto aquela nova Lavígnia.ele havia gostado muito de ter visto aquela nova Lavígnia.

—Que maluquice, do que estão falando? - Danúsia afastou as mãos.—Que maluquice, do que estão falando? - Danúsia afastou as mãos.
—Show de sensualidade? - Damian virou-se furioso para Pietro que—Show de sensualidade? - Damian virou-se furioso para Pietro que  

apenas cruzou os braços.apenas cruzou os braços.
—Sim. Muito sensual e pelo visto ela fez só para provocar você.—Sim. Muito sensual e pelo visto ela fez só para provocar você.
—Pois  é  melhor  para  seu pescoço que você não a  ache sensual!—Pois  é  melhor  para  seu pescoço que você não a  ache sensual!   

Ninguém pode desejá-la nem tê-la além de mim! - gritou enlouquecido.Ninguém pode desejá-la nem tê-la além de mim! - gritou enlouquecido.
—Você está fora de controle! Acalme-se! - ordenou Luther.—Você está fora de controle! Acalme-se! - ordenou Luther.
—Ela  quer  se  vingar  de  Damian  por  alguma coisa,  vai  destruir—Ela  quer  se  vingar  de  Damian  por  alguma coisa,  vai  destruir   

todos nós com aqueles caçadores!  Temos que ir embora daqui.  -  faloutodos nós com aqueles caçadores!  Temos que ir embora daqui.  -  falou   
Marianjel.Marianjel.

—Vamos avaliar as hipóteses, o trato não foi quebrado. - propôs—Vamos avaliar as hipóteses, o trato não foi quebrado. - propôs   
Sofia.Sofia.

—Eu acho que ela está certa. Vi como aquela mulher nos odeia e vai—Eu acho que ela está certa. Vi como aquela mulher nos odeia e vai   
além do instinto dos outros caçadores, é algo bem mais profundo. Ela éalém do instinto dos outros caçadores, é algo bem mais profundo. Ela é  
muito perigosa. - Bruce opinou sabendo estar certo. muito perigosa. - Bruce opinou sabendo estar certo. 

—Pois vocês podem ir até para o inferno se quiserem, eu não vou a—Pois vocês podem ir até para o inferno se quiserem, eu não vou a   
lugar algum sem ela. - afirmou Damian.lugar algum sem ela. - afirmou Damian.

—E o que pretende fazer? Pedi-la em casamento também? - gritou—E o que pretende fazer? Pedi-la em casamento também? - gritou  
Marianjel.Marianjel.

—Eu já mandei você calar essa sua maldita boca! Aquela mulher é—Eu já mandei você calar essa sua maldita boca! Aquela mulher é   
minha e eu vou dar um jeito de trazê-la para o meu lado custe o queminha e eu vou dar um jeito de trazê-la para o meu lado custe o que   
custar.custar.

—E como acha que vai fazer isso, Damian? Transformando-a em—E como acha que vai fazer isso, Damian? Transformando-a em  
uma de nós? - Luther pronunciou-se mas não estava falando sério.uma de nós? - Luther pronunciou-se mas não estava falando sério.

—Se for preciso, eu não vou hesitar. - respondeu.—Se for preciso, eu não vou hesitar. - respondeu.
—Já arriscou demais com Ariadne Durani, pode não ter tanta sorte—Já arriscou demais com Ariadne Durani, pode não ter tanta sorte  
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desta vez.  Não a queremos aqui,  Damian. -  continuou Luther pois eledesta vez.  Não a queremos aqui,  Damian. -  continuou Luther pois ele   
mais do que todos tinha motivo para temer Lavígnia ainda mais.mais do que todos tinha motivo para temer Lavígnia ainda mais.

—Não me interessa a opinião de vocês, eu sempre tenho tudo que—Não me interessa a opinião de vocês, eu sempre tenho tudo que  
quero e com ela não vai ser diferente!quero e com ela não vai ser diferente!

Sem esperar por mais nenhuma resposta ele sumiu feito um borrãoSem esperar por mais nenhuma resposta ele sumiu feito um borrão  
para seu grande quarto onde se dedicou a socar e quebrar os móveis, suapara seu grande quarto onde se dedicou a socar e quebrar os móveis, sua  
raiva  por  vê-la  com  Neitan  era  incontrolável.  O  fato  dela  estar  umaraiva  por  vê-la  com  Neitan  era  incontrolável.  O  fato  dela  estar  uma  
mulher  exuberante  e  sensual  o  enlouquecia,  fazia  queimar-se  de  ummulher  exuberante  e  sensual  o  enlouquecia,  fazia  queimar-se  de  um  
desejo louco, Damian desejava intensamente beijar aquela boca, abraçardesejo louco, Damian desejava intensamente beijar aquela boca, abraçar   
seu corpo. Matar aquele sentimento de ansiedade e repressão que ele nãoseu corpo. Matar aquele sentimento de ansiedade e repressão que ele não  
sabia  se  chamar  saudade.  A  lembrança  de  seu  corpo  o  torturava,  asabia  se  chamar  saudade.  A  lembrança  de  seu  corpo  o  torturava,  a   
rejeição  dela  o  feria  profundamente  e  sua  proximidade  com Neitan  orejeição  dela  o  feria  profundamente  e  sua  proximidade  com Neitan  o  
enlouquecia de ódio. O ciúme era forte como a morte e violento como aenlouquecia de ódio. O ciúme era forte como a morte e violento como a  
correnteza dos rios em dias de tempestade.correnteza dos rios em dias de tempestade.

—Você é minha, Lavígnia – disse ele na varanda olhando para a lua—Você é minha, Lavígnia – disse ele na varanda olhando para a lua   
cheia – e mesmo que não queira, você vai vir para mim. Eu juro.cheia – e mesmo que não queira, você vai vir para mim. Eu juro.

        ••••••
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—Mas como ele conseguiu se aproximar se o amuleto que você me—Mas como ele conseguiu se aproximar se o amuleto que você me   
deu está ali ainda?deu está ali ainda?

Apontei  para  o  mesmo  em  cima  da  porta  da  cozinha  antes  deApontei  para  o  mesmo  em  cima  da  porta  da  cozinha  antes  de  
sentar-me à frente de Neit à mesa.sentar-me à frente de Neit à mesa.

—Ele não pode entrar aqui mas pode chegar perto, ele ficou em—Ele não pode entrar aqui mas pode chegar perto, ele ficou em  
frente da tua janela mas do outro lado da rua. É claro que não ficou nadafrente da tua janela mas do outro lado da rua. É claro que não ficou nada  
feliz em me ver. - completou com um risinho de satisfação.feliz em me ver. - completou com um risinho de satisfação.

—Damian deve ter pensado que dormimos juntos. - falei rindo ao—Damian deve ter pensado que dormimos juntos. - falei rindo ao  
imaginar o ódio dele.imaginar o ódio dele.

—Com  certeza  pensou,  mas  infelizmente  não  é  verdade.  -—Com  certeza  pensou,  mas  infelizmente  não  é  verdade.  -  
lamentou.lamentou.

—Não tem problema,  o  importante  é  que ele  fique com isso  na—Não tem problema,  o  importante  é  que ele  fique com isso  na  
cabeça.cabeça.

—Por quê? - prescrutou agora um pouco mais sério.—Por quê? - prescrutou agora um pouco mais sério.
—Eu disse que ele me fez de trouxa, não gosto nem pensar no papel—Eu disse que ele me fez de trouxa, não gosto nem pensar no papel  

de otária monumental que fiz. Eu cheguei a me apaixonar e ele saber quede otária monumental que fiz. Eu cheguei a me apaixonar e ele saber que   
perdeu o controle sobre meus sentimentos é muito bom.perdeu o controle sobre meus sentimentos é muito bom.

—Eu tentei te alertar, mas você preferia me ignorar o tempo todo. -—Eu tentei te alertar, mas você preferia me ignorar o tempo todo. -   
lembrou parecendo ainda chateado pelo fato.lembrou parecendo ainda chateado pelo fato.

—Naquela época a única influência que eu tinha era a dele com um—Naquela época a única influência que eu tinha era a dele com um  
monte de mentiras. O que você queria? - ergui uma sobrancelha.monte de mentiras. O que você queria? - ergui uma sobrancelha.

—Você... - ele não terminou.—Você... - ele não terminou.
—Eu o quê? - estranhei e ele desviou o olhar, parecia incomodado. -—Eu o quê? - estranhei e ele desviou o olhar, parecia incomodado. -   
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Fala.Fala.
—Não, não vou arriscar outra briga contigo agora que estamos tão—Não, não vou arriscar outra briga contigo agora que estamos tão  

bem.bem.
—Ah mas se for por isso,  já brigamos e nos reconciliamos umas—Ah mas se for por isso,  já brigamos e nos reconciliamos umas  

duzentas vezes desde que nos conhecemos. - revirei os olhos maneando aduzentas vezes desde que nos conhecemos. - revirei os olhos maneando a   
cabeça.cabeça.

—Sim  e  nenhuma delas  foi  uma  situação  que  eu  queira  repetir—Sim  e  nenhuma delas  foi  uma  situação  que  eu  queira  repetir  
então deixa para lá.então deixa para lá.

—Ah mas  agora  você  me deixou curiosa,  vai  fala...  por  favor.  -—Ah mas  agora  você  me deixou curiosa,  vai  fala...  por  favor.  -   
pressionei e ele suspirou.pressionei e ele suspirou.

—Tá, vamos negociar uma condição. - propôs.—Tá, vamos negociar uma condição. - propôs.
—Hum... quanto mistério – torci o nariz.—Hum... quanto mistério – torci o nariz.
—O dia  que você me aceitar como homem e  não apenas como—O dia que você me aceitar como homem e  não apenas como  

amigo, eu falo. - arriscou mesmo e eu dei uma risadinha.amigo, eu falo. - arriscou mesmo e eu dei uma risadinha.
—Acho que nunca vou ficar sabendo o que você iria perguntar. -—Acho que nunca vou ficar sabendo o que você iria perguntar. -   

cortei a onda dele.cortei a onda dele.
—Ah Lavígnia, jura que não sente nada por mim?—Ah Lavígnia, jura que não sente nada por mim?
—Claro  que  sinto,  você  é  muito  especial,  é  meu  amigo,—Claro  que  sinto,  você  é  muito  especial,  é  meu  amigo,  

companheiro de aventuras. - assegurei e ele deu uma risada amarga.companheiro de aventuras. - assegurei e ele deu uma risada amarga.
—Não sente nada por mim como homem?  Isso que quero saber.—Não sente nada por mim como homem?  Isso que quero saber.
—É... você tem razão.—É... você tem razão.
—De quê? - ele se animou.—De quê? - ele se animou.
—Vamos acabar brigando. - pisquei e ele suspirou.—Vamos acabar brigando. - pisquei e ele suspirou.
—É garota, amar você é viver no inferno da indiferença.—É garota, amar você é viver no inferno da indiferença.
Neit lamentou e pareceu tão sincero, soltei o ar com força e torci oNeit lamentou e pareceu tão sincero, soltei o ar com força e torci o   

nariz, ele sabia me colocar em maus lençóis e fazer-me sentir horrível. Eunariz, ele sabia me colocar em maus lençóis e fazer-me sentir horrível. Eu   
ia dizer qualquer coisa quando Mariana chegou.ia dizer qualquer coisa quando Mariana chegou.

—Bom  dia  –  ela  parou  e  estava  na  cara  que  levou  um susto  –—Bom  dia  –  ela  parou  e  estava  na  cara  que  levou  um susto  –  
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Neit??? Você aqui a essa hora?Neit??? Você aqui a essa hora?
—Pois é, eu nem fui embora. - disse sarcástico.—Pois é, eu nem fui embora. - disse sarcástico.
—Quer dizer que vocês...—Quer dizer que vocês...
—Não dormimos juntos. - informei achando graça da situação.—Não dormimos juntos. - informei achando graça da situação.
—É Mari, infelizmente sua linda prima não estava em condições de—É Mari, infelizmente sua linda prima não estava em condições de  

fazer mais nada ontem que não fosse dormir como se tivesse desmaiado.fazer mais nada ontem que não fosse dormir como se tivesse desmaiado.   
E como eu sabia que você e Ágatha não iriam voltar tão cedo eu fiqueiE como eu sabia que você e Ágatha não iriam voltar tão cedo eu fiquei   
para garantir que ela ficasse bem. - explicou.para garantir que ela ficasse bem. - explicou.

—Ai  mais  que  amor  que  você  é  tão  cuidadoso  e  atencioso.  A—Ai  mais  que  amor  que  você  é  tão  cuidadoso  e  atencioso.  A  
Lavígnia tem uma sorte. - lá começou a peste com aquelas indiretas.Lavígnia tem uma sorte. - lá começou a peste com aquelas indiretas.
  —Bem,  se  me  dão  licença,  vou  tomar  um  banho.  Valeu  pela—Bem,  se  me  dão  licença,  vou  tomar  um  banho.  Valeu  pela   
companhia, Neit.companhia, Neit.

Pisquei para ele e dei as costas. Não ia ficar ali para me irritar comPisquei para ele e dei as costas. Não ia ficar ali para me irritar com  
os  ativismos pró-namoro com um cara que eu queria  para sempre  naos ativismos pró-namoro com um cara que eu queria  para sempre  na  
minha  vida.  Se  eu  me  envolvesse  com  ele  aquela  amizade  iria  seminha  vida.  Se  eu  me  envolvesse  com  ele  aquela  amizade  iria  se  
transformar no que eu sentia pelo Damian pois amor não era coisa paratransformar no que eu sentia pelo Damian pois amor não era coisa para  
mim. Fui tomar meu banho e depois decidi tirar um cochilo que duroumim. Fui tomar meu banho e depois decidi tirar um cochilo que durou  
quase  até  a  metade  da  tarde  já  que  eu  tinha  virado  a  madrugada  equase  até  a  metade  da  tarde  já  que  eu  tinha  virado  a  madrugada  e  
acordado cedo. Quando levantei encontrei as garotas tendo uma conversaacordado cedo. Quando levantei encontrei as garotas tendo uma conversa  
não muito agradável na sala.não muito agradável na sala.

—Como assim mudar de casa? - estranhei ao aparecer no topo da—Como assim mudar de casa? - estranhei ao aparecer no topo da  
escada?escada?

—É o melhor que temos a fazer, Lavígnia. - disse minha irmã.—É o melhor que temos a fazer, Lavígnia. - disse minha irmã.
—Por quê?—Por quê?
—Nossos avós reclamaram do nosso estilo de vida, eu sabia que—Nossos avós reclamaram do nosso estilo de vida, eu sabia que  

essa hora chegaria.essa hora chegaria.
—E seu avô ficou uma fera quando viu a moto do Neit aí fora, ele—E seu avô ficou uma fera quando viu a moto do Neit aí fora, ele   

pensa que vocês dormiram juntos. - complementou Mari.pensa que vocês dormiram juntos. - complementou Mari.
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—Caramba! - disse eu imaginando como meus conservadores avós—Caramba! - disse eu imaginando como meus conservadores avós  
reagiram ao pensar que levei um cara para dormir comigo na casa deles. -reagiram ao pensar que levei um cara para dormir comigo na casa deles. -   
É  gurias,  acho  que  temos  que  fazer  isso  então.  Logo  nossas  missõesÉ  gurias,  acho  que  temos  que  fazer  isso  então.  Logo  nossas  missões  
recomeçam e vamos ter que fazer muitas viagens. Como vamos explicar?recomeçam e vamos ter que fazer muitas viagens. Como vamos explicar?

—Não tem como explicar, vamos nos mudar e viver como estamos—Não tem como explicar, vamos nos mudar e viver como estamos  
acostumadas. - Ágatha disse o óbvio.acostumadas. - Ágatha disse o óbvio.

—E o que vamos dizer a eles? - Mari.—E o que vamos dizer a eles? - Mari.
—Que  não  queremos  incomodar  com  nossas  vidas  noturnas  ou—Que  não  queremos  incomodar  com  nossas  vidas  noturnas  ou  

devassidão. - eu ri.devassidão. - eu ri.
—Você é doida. - riu minha irmã.—Você é doida. - riu minha irmã.
—Eles estão pensando que dormi  com o Neit, gente. Isso é a morte—Eles estão pensando que dormi  com o Neit, gente. Isso é a morte  

para  eles.  Vou esclarecer  as  coisas  e  dizer  que vamos nos  mudar.  Depara  eles.  Vou esclarecer  as  coisas  e  dizer  que vamos nos  mudar.  De  
acordo?acordo?

—De acordo.—De acordo.
Disseram em uníssono. A conversa com nossos avós não foi muitoDisseram em uníssono. A conversa com nossos avós não foi muito   

fácil  mas inevitável,  eles  tentaram nos convencer  a  ficar  com algumasfácil  mas inevitável,  eles  tentaram nos convencer  a  ficar  com algumas  
condições mas não deu para aceitarmos. Simplesmente nossas vidas nãocondições mas não deu para aceitarmos. Simplesmente nossas vidas não  
eram nada rotineiras e não poderíamos inventar mentiras para justificareram nada rotineiras e não poderíamos inventar mentiras para justificar  
nossas saídas. Em poucos dias tínhamos comprado uma linda e grandenossas saídas. Em poucos dias tínhamos comprado uma linda e grande  
casa branca com térreo e um andar em estilo clássico. Ficava a poucascasa branca com térreo e um andar em estilo clássico. Ficava a poucas  
quadras da casa dos nossos avós numa rua bem arborizada e mais pertoquadras da casa dos nossos avós numa rua bem arborizada e mais perto   
do  centro.  Deixei  Néftis  para  meus  avós  pois  ela  já  estava  ficandodo  centro.  Deixei  Néftis  para  meus  avós  pois  ela  já  estava  ficando  
velhinha e tirá-la de onde estava acostumada poderia estressá-la muito.velhinha e tirá-la de onde estava acostumada poderia estressá-la muito.

Depois de toda arrumada a mudança e a casa ficar linda e toda aoDepois de toda arrumada a mudança e a casa ficar linda e toda ao  
nosso estilo. Compramos umas bebidas e ficamos ouvindo música com anosso estilo. Compramos umas bebidas e ficamos ouvindo música com a  
galera toda enquanto conversávamos sobre nossas aventuras durante ogalera toda enquanto conversávamos sobre nossas aventuras durante o  
período que estivemos fora do Brasil.período que estivemos fora do Brasil.

—Para mim o pior de todos foi aquele fantasma nazista na Áustria.—Para mim o pior de todos foi aquele fantasma nazista na Áustria.   
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- disse Lídia.- disse Lídia.
—Nossa, deu muito medo! - Mari concordou.—Nossa, deu muito medo! - Mari concordou.
—Ah eu acho os fantasmas bem lights comparados com os cães do—Ah eu acho os fantasmas bem lights comparados com os cães do   

inferno, ôh coisa difícil de pegar, pô. - falou Zac.inferno, ôh coisa difícil de pegar, pô. - falou Zac.
—Bem mais fácil caçar lobisomens.—Bem mais fácil caçar lobisomens.
Continuou Neit e eu olhei para a chuva de caía com força lá foraContinuou Neit e eu olhei para a chuva de caía com força lá fora   

junto com a noite. Levamos coisa de duas semanas naquela função dajunto com a noite. Levamos coisa de duas semanas naquela função da   
mudança e eu estava entediada de fazer só aquilo, nossa nova casa tinhamudança e eu estava entediada de fazer só aquilo, nossa nova casa tinha  
três  vagas  na  garagem,  logo  meus  dois  carros  e  o  da  Mari  estavamtrês  vagas  na  garagem,  logo  meus  dois  carros  e  o  da  Mari  estavam  
guardados  e  eu  estava  deprê  por  não  levar  meu bebê  para  correr  háguardados  e  eu  estava  deprê  por  não  levar  meu bebê  para  correr  há   
tempos. Então por uma bênção do destino acabou a cerveja importadatempos. Então por uma bênção do destino acabou a cerveja importada   
que só era vendida em um lugar da cidade. Ótimo motivo para sair eque só era vendida em um lugar da cidade. Ótimo motivo para sair e   
comprar.comprar.

—Gente, estou a fim de caminhar um pouco. Eu vou lá comprar,—Gente, estou a fim de caminhar um pouco. Eu vou lá comprar,   
nem é tão longe.nem é tão longe.

—Eu vou contigo. - prontificou-se Neitan.—Eu vou contigo. - prontificou-se Neitan.
—Não precisa, eu vou e volto rapidinho.—Não precisa, eu vou e volto rapidinho.
—Não demora pois pode voltar a chover. - disse Léo.—Não demora pois pode voltar a chover. - disse Léo.
—De boa.—De boa.
Falei antes de sair. A chuva tinha dado uma trégua e estava bemFalei antes de sair. A chuva tinha dado uma trégua e estava bem  

gostoso caminhar pelas ruas molhadas e calmas iluminadas pelas antigasgostoso caminhar pelas ruas molhadas e calmas iluminadas pelas antigas  
luzes  amarelas  dos  postes.  Uns  vinte  minutos  depois  eu  dobrei  umluzes  amarelas  dos  postes.  Uns  vinte  minutos  depois  eu  dobrei  um  
quarteirão  e  saí  bem em frente  ao  lugar  onde eu tinha  ouvido  quarteirão  e  saí  bem em frente  ao  lugar  onde eu tinha  ouvido  aquelaaquela   
conversa de Damian e Marianjel seis anos atrás. Então para toda minhaconversa de Damian e Marianjel seis anos atrás. Então para toda minha  
sorte eu poderia aprontar mais uma naquela noite! O carro de Damiansorte eu poderia aprontar mais uma naquela noite! O carro de Damian  
estava  parado  exatamente  embaixo  daquela  velha  árvores  que  foraestava  parado  exatamente  embaixo  daquela  velha  árvores  que  fora  
testemunho da confissão de Damian sobre mim. Meio que me escondi aotestemunho da confissão de Damian sobre mim. Meio que me escondi ao   
lado da parede do mercadinho e espiei.lado da parede do mercadinho e espiei.
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Do outro  lado da rua a  uns  dez  metros  de onde o  carro estavaDo outro  lado da rua a  uns  dez  metros  de onde o  carro estava  
localizava-se o Egito, aquele Pub que eu tinha recém-descoberto. E olhe sólocalizava-se o Egito, aquele Pub que eu tinha recém-descoberto. E olhe só  
que  coisa  mais  meiga,  Damian  e  aquela  morcega  velha  abraçadosque  coisa  mais  meiga,  Damian  e  aquela  morcega  velha  abraçados  
embaixo do toldo. Hora de mais uma travessura! Tinha um prego no chãoembaixo do toldo. Hora de mais uma travessura! Tinha um prego no chão  
o  qual  eu peguei  e  daria  nobre  função.  Atravessei  a  rua  rápido e  meo qual  eu peguei  e  daria  nobre  função.  Atravessei  a  rua  rápido e  me  
abaixei ao lado do carro, lógico que do lado que eles não podiam me ver.abaixei ao lado do carro, lógico que do lado que eles não podiam me ver.   
Rasguei os pneus esquerdos e enquanto eles esvaziavam rapidamente euRasguei os pneus esquerdos e enquanto eles esvaziavam rapidamente eu  
dei a volta por trás do carro e saí por trás da árvore ainda com o pregodei a volta por trás do carro e saí por trás da árvore ainda com o prego   
escondido na mão.escondido na mão.

Eu estava  vibrando  de  alegria  por  armar  mais  essa  para  aqueleEu estava  vibrando  de  alegria  por  armar  mais  essa  para  aquele  
idiota  funcional  quando  notei  que  eles  agora  se  beijavam  como  seidiota  funcional  quando  notei  que  eles  agora  se  beijavam  como  se   
estivessem sozinhos num quarto. Vampiros não tem senso de moral, sóestivessem sozinhos num quarto. Vampiros não tem senso de moral, só   
para  constar  aqui.  Aquilo  me  deu  muito  ódio,  não  por  ciume  porpara  constar  aqui.  Aquilo  me  deu  muito  ódio,  não  por  ciume  por   
evidente! Mas por que toda aquela situação me levava de volta para umaevidente! Mas por que toda aquela situação me levava de volta para uma  
das piores noites da minha vida. Eles trocavam aquele beijo apaixonadodas piores noites da minha vida. Eles trocavam aquele beijo apaixonado  
embaixo de um toldo cheio da água da chuvarada que tinha acabado deembaixo de um toldo cheio da água da chuvarada que tinha acabado de  
cair.cair. Nem preciso contar a vocês o que eu iria fazer, não é mesmo? Nem preciso contar a vocês o que eu iria fazer, não é mesmo?

Fiz o prego flutuar em minha mão e o larguei fazendo cortar o arFiz o prego flutuar em minha mão e o larguei fazendo cortar o ar  
em altíssima velocidade e rasgar aquele toldo dando um tremendo banhoem altíssima velocidade e rasgar aquele toldo dando um tremendo banho  
naqueles dois.naqueles dois.

—Ahhhhhhhhhh o que foi isso? - gritou a morcega velha eu quase—Ahhhhhhhhhh o que foi isso? - gritou a morcega velha eu quase   
desmontei de tanto rir.desmontei de tanto rir.

—O  maldito  toldo  não  aguentou  o  peso  da  água  da  chuva.  -—O  maldito  toldo  não  aguentou  o  peso  da  água  da  chuva.  -   
Damian enganou-se passando a mão nos cabelos para tirar o excesso deDamian enganou-se passando a mão nos cabelos para tirar o excesso de  
água.água.

—Foi essa imbecil! - a tonta me apontou enquanto eu ia passando—Foi essa imbecil! - a tonta me apontou enquanto eu ia passando  
em direção à venda que ficava ao lado.em direção à venda que ficava ao lado.

—Lavígnia! - Damian falou alto e agora sim ele estava irritado.—Lavígnia! - Damian falou alto e agora sim ele estava irritado.
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—O  que  foi?  -  perguntei  me  fazendo  de  inocente  mas  rindo  à—O  que  foi?  -  perguntei  me  fazendo  de  inocente  mas  rindo  à  
socapa.socapa.

—Por que você não nos deixa em paz, sua maldita? O que você—Por que você não nos deixa em paz, sua maldita? O que você   
quer, hein? Que Damian volte a ser seu?quer, hein? Que Damian volte a ser seu?

—Cala a boca, espelho sem luz! Que culpa eu tenho de estar por—Cala a boca, espelho sem luz! Que culpa eu tenho de estar por   
perto  nas  últimas  vezes  que  vocês  se  deram  mal?  Vocês  são  coisasperto  nas  últimas  vezes  que  vocês  se  deram  mal?  Vocês  são  coisas   
malignas e atraem coisas ruins, simples assim. - e a coisa ruim era eu,malignas e atraem coisas ruins, simples assim. - e a coisa ruim era eu,   
claro. claro. 

—Até onde vai essa sua vingança sem causa, Lavígnia? - indagou—Até onde vai essa sua vingança sem causa, Lavígnia? - indagou  
ele me encarando.ele me encarando.

—Você nem faz ideia, seu infeliz. - agora eu falei séria.—Você nem faz ideia, seu infeliz. - agora eu falei séria.
—Mas o que eu fiz? - perguntou dando uma de coitadinho.—Mas o que eu fiz? - perguntou dando uma de coitadinho.
—Tsc tsc você é muito mané mesmo se acha que vou cair na sua—Tsc tsc você é muito mané mesmo se acha que vou cair na sua   

atuação. Por que vocês não vão para casa para trocar de roupa? Olharatuação. Por que vocês não vão para casa para trocar de roupa? Olhar   
para a cara de vocês estraga a minha noite.para a cara de vocês estraga a minha noite.

Então passei  reto em direção à venda.  Fui  lá  peguei  as cervejas,Então passei  reto em direção à venda.  Fui  lá  peguei  as cervejas,  
paguei e saí calmamente para ver minha travessura parte 2. Aquela idiotapaguei e saí calmamente para ver minha travessura parte 2. Aquela idiota  
esbravejava dando chutes no pneu do carro enquanto Damian ligava paraesbravejava dando chutes no pneu do carro enquanto Damian ligava para  
alguém. Botei alguns fios de cabelo que estavam soltos de meu rabo-de-alguém. Botei alguns fios de cabelo que estavam soltos de meu rabo-de-
cavalo atrás da orelha e continuei andando com um debochado sorrisinhocavalo atrás da orelha e continuei andando com um debochado sorrisinho  
no rosto.no rosto.

—Agora já  deu,  minha paciência acabou. -  a rata molhada falou—Agora já  deu,  minha paciência acabou. -  a rata molhada falou  
vindo corajosamente na minha direção, mas será que ela tinha perdido ovindo corajosamente na minha direção, mas será que ela tinha perdido o  
sendo do perigo? - você vai me pegar, sua cretina!sendo do perigo? - você vai me pegar, sua cretina!

Simplesmente passei a sacola com as cervejas para a mão esquerdaSimplesmente passei a sacola com as cervejas para a mão esquerda  
e agarrei seu pescocinho morno dando um aperto tão gentil que quebrariae agarrei seu pescocinho morno dando um aperto tão gentil que quebraria   
o  mesmo com um pouquinho mais  de  força.  Damian veio  correndo eo mesmo com um pouquinho mais  de  força.  Damian veio  correndo e   
segurou meu braço.segurou meu braço.
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—Por favor, Lavígnia, para. - pediu enquanto a praga esganiçava—Por favor, Lavígnia, para. - pediu enquanto a praga esganiçava  
tentando soltar-se, ai que sensação mais maravilhosa.tentando soltar-se, ai que sensação mais maravilhosa.

—Se você me der uma boa razão, talvez eu pare.—Se você me der uma boa razão, talvez eu pare.
—Estamos em público! - ele falou baixo mas com força, então vi que—Estamos em público! - ele falou baixo mas com força, então vi que  

do outro lado da rua umas três pessoas olhavam a cena.do outro lado da rua umas três pessoas olhavam a cena.
—Boa razão.  -  soltei-a com um empurrão e Damian a segurou –—Boa razão.  -  soltei-a com um empurrão e Damian a segurou –  

perdeu a noção do perigo, morcega velha? Eu nem preciso de uma estacaperdeu a noção do perigo, morcega velha? Eu nem preciso de uma estaca  
para  furar  teu  coração,  arranco  ele  fora  e  piso  com  meu  salto.  -  elapara  furar  teu  coração,  arranco  ele  fora  e  piso  com  meu  salto.  -  ela   
arregalou os olhos finalmente percebendo quem eu era.arregalou os olhos finalmente percebendo quem eu era.

—Por  que  vocês  duas  precisam  fazer  isso  toda  vez  que  se—Por  que  vocês  duas  precisam  fazer  isso  toda  vez  que  se  
encontram? - Damian exigiu ao soltá-la – Já te falei para não provocá-la.encontram? - Damian exigiu ao soltá-la – Já te falei para não provocá-la.

—Mas  foi  ela  quem  começou,  olha  o  que  ela  fez.  -  a  peste  me—Mas  foi  ela  quem  começou,  olha  o  que  ela  fez.  -  a  peste  me  
acusou e eu ri.acusou e eu ri.

—O que ganha fazendo isso? Essa é a sua injustificada vingança?—O que ganha fazendo isso? Essa é a sua injustificada vingança?
—O que  eu  ganho é  muita  satisfação  pessoal  e  não,  essa  não  é—O que  eu  ganho é  muita  satisfação  pessoal  e  não,  essa  não  é   

minha vingança. - respondi erguendo uma sobrancelha.minha vingança. - respondi erguendo uma sobrancelha.
—Por que não termina logo com isso? Dê apenas uma razão para—Por que não termina logo com isso? Dê apenas uma razão para  

ter passado a me odiar depois de ter prometido me amar. - ele cobrou eter passado a me odiar depois de ter prometido me amar. - ele cobrou e   
sua voz soou fria, tão fria quanto seu olhar e eu até poderia dizer que elesua voz soou fria, tão fria quanto seu olhar e eu até poderia dizer que ele   
estava sendo sincero... se não o conhecesse.estava sendo sincero... se não o conhecesse.

—Ah  Damian  Moreton,  seu  grande  charlatão  embromador,  mas—Ah  Damian  Moreton,  seu  grande  charlatão  embromador,  mas  
admito que é bastante corajoso para fazer o que você fez e ainda tentaradmito que é bastante corajoso para fazer o que você fez e ainda tentar  
uma  segunda  vez.  -  pronunciei  disposta  a  contar  para  ele  o  queuma  segunda  vez.  -  pronunciei  disposta  a  contar  para  ele  o  que   
desencadeou a caçadora em mim.desencadeou a caçadora em mim.

—O quê? - ele realmente estava confuso e eu sorri.—O quê? - ele realmente estava confuso e eu sorri.
—Este lugar não te lembra nada? Talvez, digamos, seis anos atrás—Este lugar não te lembra nada? Talvez, digamos, seis anos atrás  

numa noite de verão. Você parou seu carro exatamente aqui – apontei onuma noite de verão. Você parou seu carro exatamente aqui – apontei o   
carro dele e Damian estacou – aí você saiu com sua morcega velha, secarro dele e Damian estacou – aí você saiu com sua morcega velha, se   
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abraçaram  e  começaram  a  conversar  sobre  a  sua  enfadonha  missão.abraçaram  e  começaram  a  conversar  sobre  a  sua  enfadonha  missão.   
Recordou?  -  perguntei  com um sorriso  e  ele  me encarou sem esboçarRecordou?  -  perguntei  com um sorriso  e  ele  me encarou sem esboçar  
nenhum movimento – O que, é claro, você não fazia a menor ideia era quenenhum movimento – O que, é claro, você não fazia a menor ideia era que  
a garotinha sem graça, a inútil por ter saído do Conselho mas ao mesmoa garotinha sem graça, a inútil por ter saído do Conselho mas ao mesmo  
tempo  conveniente  por  ser  um  maldito  caçador  a  menos  para  setempo  conveniente  por  ser  um  maldito  caçador  a  menos  para  se  
preocupar  estava  atrás  dessa  árvore  e  ouviu tudo,  do  começo ao  fim,preocupar  estava  atrás  dessa  árvore  e  ouviu tudo,  do  começo ao  fim,   
tudo.tudo.

Terminei minha narrativa, por fora, firme como uma rocha mas porTerminei minha narrativa, por fora, firme como uma rocha mas por   
dentro fervendo como lava, meu coração tremia e eu tinha que controlardentro fervendo como lava, meu coração tremia e eu tinha que controlar  
minha  raiva  e  minha  dor  para  não  matá-lo  ali  mesmo  e  acabar  paraminha  raiva  e  minha  dor  para  não  matá-lo  ali  mesmo  e  acabar  para  
sempre com meus doces planos de vingança lenta e dolorosa.  Damiansempre com meus doces planos de vingança lenta e dolorosa.  Damian  
depois de segundos completamente estático, quando com toda a certezadepois de segundos completamente estático, quando com toda a certeza  
voltava ao passado e revia aquela conversa.voltava ao passado e revia aquela conversa.

—Não... você não pode estar falando sério. - juro que a voz dele—Não... você não pode estar falando sério. - juro que a voz dele   
tremeu enquanto a cabeça de fósforo sorria satisfeita.tremeu enquanto a cabeça de fósforo sorria satisfeita.

—Então como eu soube disso? Sonhei? - de fato, uma parte até que—Então como eu soube disso? Sonhei? - de fato, uma parte até que  
sim mas ele não tinha porque saber.sim mas ele não tinha porque saber.

—Não Lavígnia,  isso  não...  -  então  ele  passou as  duas  mãos  na—Não Lavígnia,  isso  não...  -  então  ele  passou as  duas  mãos  na  
cabeça e virou-se de costas por um instante, estava apavorado – então foicabeça e virou-se de costas por um instante, estava apavorado – então foi   
por isso que você não foi ao nosso encontro em Porto Alegre.  Como eupor isso que você não foi ao nosso encontro em Porto Alegre.  Como eu   
pude... como... Lavígnia, por favor...pude... como... Lavígnia, por favor...

—Hum? - ergui o queixo, eu estava disposta a ouvir a —Hum? - ergui o queixo, eu estava disposta a ouvir a pataquadapataquada que que  
ele inventaria para me enrolar outra vez.ele inventaria para me enrolar outra vez.

—Você não poderia ter ouvido aquela conversa.—Você não poderia ter ouvido aquela conversa.
—Era o que você queria mas eu ouvi e foi muito bom pois isso me—Era o que você queria mas eu ouvi e foi muito bom pois isso me   

mostrou que espécie de lixo você é e que me recusava a ver.mostrou que espécie de lixo você é e que me recusava a ver.
—Ah que bom que você ouviu – Maribruxa se pronunciou – ele não—Ah que bom que você ouviu – Maribruxa se pronunciou – ele não  

falou isso só aqui naquela noite, falava várias vezes em nossa mansão, emfalou isso só aqui naquela noite, falava várias vezes em nossa mansão, em  

                                                                             ~~ 363363 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

nosso quarto, na nossa cama... - sorriu satisfeita achando que me atingia.nosso quarto, na nossa cama... - sorriu satisfeita achando que me atingia.
—Cala  a  boca,  Marianjel!  -  ele  quase  gritou  –  Lavígnia,  eu  te—Cala  a  boca,  Marianjel!  -  ele  quase  gritou  –  Lavígnia,  eu  te   

garanto que há uma explicação, você precisa me ouvir.garanto que há uma explicação, você precisa me ouvir.
—Não, eu não preciso e nem quero. Eu já sei exatamente o que você—Não, eu não preciso e nem quero. Eu já sei exatamente o que você   

pensa sobre mim e tenho certeza de que você também já percebeu o quepensa sobre mim e tenho certeza de que você também já percebeu o que  
eu penso sobre ti e não precisa ser muito inteligente para supor o que eueu penso sobre ti e não precisa ser muito inteligente para supor o que eu  
pretendo fazer sobre isso, não é? - decididamente uma ameaça de morte.pretendo fazer sobre isso, não é? - decididamente uma ameaça de morte.

—Nada do que você ouviu era verdade, eu precisa te proteger. -—Nada do que você ouviu era verdade, eu precisa te proteger. -   
tentou ele.tentou ele.

—Ai que ridículo! - revirei os olhos – Não gasta teu tempo em tua—Ai que ridículo! - revirei os olhos – Não gasta teu tempo em tua   
lábia de quinta para me enganar, eu não caio mais na tua, seu maldito. Elábia de quinta para me enganar, eu não caio mais na tua, seu maldito. E  
você vai pagar pelo que me fez e pelo que fez a meu pai e Ariadne, euvocê vai pagar pelo que me fez e pelo que fez a meu pai e Ariadne, eu   
juro.juro.

—Seu pai? - ele repetiu confuso e atordoado.—Seu pai? - ele repetiu confuso e atordoado.
—É,  essa  parte  eu não tive  que ouvir  da tua maldita  boca,  mas—É,  essa  parte  eu não tive  que ouvir  da tua maldita  boca,  mas  

tenho forças sobrenaturais demais me rondando e sussurrando coisas emtenho forças sobrenaturais demais me rondando e sussurrando coisas em  
meus ouvidos.meus ouvidos.

—Vamos embora, Damian. - pediu ela o segurando pelo braço que—Vamos embora, Damian. - pediu ela o segurando pelo braço que  
ele puxou.ele puxou.

—Vai você, eu tenho que resolver isso apenas com ela. - se referiu a—Vai você, eu tenho que resolver isso apenas com ela. - se referiu a  
mim.mim.

—Não  tem  nada  para  resolver,  seu  imbecil  traidor  e  maldito,—Não  tem  nada  para  resolver,  seu  imbecil  traidor  e  maldito,   
podem ir para sua batcaverna para se agarrar feito duas doninhas ou parapodem ir para sua batcaverna para se agarrar feito duas doninhas ou para   
o quinto dos infernos, tô nem aí.o quinto dos infernos, tô nem aí.

—Não fala assim, eu te garanto que não era verdade.—Não fala assim, eu te garanto que não era verdade.
—Psss quanta besteira, já disse que não vou cair nessa, então para—Psss quanta besteira, já disse que não vou cair nessa, então para  

de tentar.de tentar.
—Deixa  eu  te  explicar,  eu  jamais  te  trairia  dessa  forma,  eu  fui—Deixa  eu  te  explicar,  eu  jamais  te  trairia  dessa  forma,  eu  fui  
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sincero  quando  disse  que  te  amava...  e  amo.  -  falou  o  maldito  e  eusincero  quando  disse  que  te  amava...  e  amo.  -  falou  o  maldito  e  eu  
suspirei.suspirei.

—Então quer dizer que você nunca mentiu? Nunca? Em nada? -—Então quer dizer que você nunca mentiu? Nunca? Em nada? -  
forcei e ele abaixou os olhos, ele tinha mentido e muito.forcei e ele abaixou os olhos, ele tinha mentido e muito.

—Tudo  bem,  eu  reconheço  que  fiz  muitas  coisas  erradas  e  te—Tudo  bem,  eu  reconheço  que  fiz  muitas  coisas  erradas  e  te  
enganei  mas  eu  nunca  a  considerei  nada  do  que  você  ouviu  naquelaenganei  mas  eu  nunca  a  considerei  nada  do  que  você  ouviu  naquela  
maldita conversa. Eu juro.maldita conversa. Eu juro.

—Danem-se seus juramentos. - dei as costas mas ele segurou meu—Danem-se seus juramentos. - dei as costas mas ele segurou meu  
braço.braço.

—Por favor, espera...—Por favor, espera...
—Não encosta em mim! - desvincilhei-me com violência – Você é—Não encosta em mim! - desvincilhei-me com violência – Você é   

muito babaca para achar que pode me convencer.muito babaca para achar que pode me convencer.
—Você não pode acreditar em uma mentira e me condenar por ela.—Você não pode acreditar em uma mentira e me condenar por ela.
Eu  xingar  um  palavrão,  juro,  mas  o  clarão  de  um  farol  nosEu  xingar  um  palavrão,  juro,  mas  o  clarão  de  um  farol  nos  

iluminou. Uma moto subiu na calçada e parou bem ao meu lado, delailuminou. Uma moto subiu na calçada e parou bem ao meu lado, dela  
pulando um bonitão que parecia bem irritado.pulando um bonitão que parecia bem irritado.

—Por que toda vez que tenho a infelicidade de te encontrar você—Por que toda vez que tenho a infelicidade de te encontrar você  
tem  que  estar  atrás  da  Lavígnia,  não  te  sobrou  nem  um  pigo  detem  que  estar  atrás  da  Lavígnia,  não  te  sobrou  nem  um  pigo  de  
dignidade? - perguntou indo para cima do Damian, então me coloquei nodignidade? - perguntou indo para cima do Damian, então me coloquei no  
meio.meio.

—Não te devo nenhuma satisfação mas talvez ela goste de estar—Não te devo nenhuma satisfação mas talvez ela goste de estar  
perto de mim. - provocou o idiota.perto de mim. - provocou o idiota.

—Acho que não, ela odeia insetos. - devolveu Neit.—Acho que não, ela odeia insetos. - devolveu Neit.
—E o que você tem com isso,  imbecil?  É alguma coisa dela por—E o que você tem com isso,  imbecil?  É alguma coisa dela por   

acaso?acaso?
—Ei! - falei alto – O único imbecil aqui é você Damian e sim ele é—Ei! - falei alto – O único imbecil aqui é você Damian e sim ele é  

algo meu e por isso se preocupa quando vê insetos peçonhentos perto dealgo meu e por isso se preocupa quando vê insetos peçonhentos perto de   
mim. - apontei na cara dele.mim. - apontei na cara dele.
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—Isso é impossível – ele me olhou taciturno – você não pode ser de—Isso é impossível – ele me olhou taciturno – você não pode ser de  
mais ninguém.mais ninguém.

—Ah jura? Agora preciso da tua permissão para dormir  com os—Ah jura? Agora preciso da tua permissão para dormir  com os  
homens que eu quero?homens que eu quero?

—O quê?! - ele e Neit perguntaram juntos.—O quê?! - ele e Neit perguntaram juntos.
—O que você ouviu, idiota! Por que se você deseja que eu volte a—O que você ouviu, idiota! Por que se você deseja que eu volte a  

ser sua bem... vai ficar só no desejo mesmo, eu não sou de ninguém.ser sua bem... vai ficar só no desejo mesmo, eu não sou de ninguém.
—Pois eu garanto que você vai voltar a ser minha. - afirmou o peste—Pois eu garanto que você vai voltar a ser minha. - afirmou o peste  

e eu fiquei com tanta raiva mas Neit respondeu antes de mim.e eu fiquei com tanta raiva mas Neit respondeu antes de mim.
—Cala a boca, seu idiota! Eu te transformo num monte de cinzas—Cala a boca, seu idiota! Eu te transformo num monte de cinzas  

antes que chegue perto dela outra vez. - ameaçou e eu tive que colocar aantes que chegue perto dela outra vez. - ameaçou e eu tive que colocar a  
mão no peito dele para que não cumprisse a promessa ali mesmo.mão no peito dele para que não cumprisse a promessa ali mesmo.

—Acha que tenho de medo de alguém que precisa se esconder atrás—Acha que tenho de medo de alguém que precisa se esconder atrás  
de uma mulher?de uma mulher?

—Pelo que eu lembro quem deve a vida a ela aqui é você! - Neit—Pelo que eu lembro quem deve a vida a ela aqui é você! - Neit   
referiu-se à noite em que eu estupidamente me coloquei entre sua arma ereferiu-se à noite em que eu estupidamente me coloquei entre sua arma e   
o peito de Damian.o peito de Damian.

—E já está devendo outra vez pois não vou deixar você fazer isso—E já está devendo outra vez pois não vou deixar você fazer isso  
agora. - segurei na gola da camisa dele puxando um pouquinho de formaagora. - segurei na gola da camisa dele puxando um pouquinho de forma  
provocativa e ele me olhou atordoado.provocativa e ele me olhou atordoado.

—Claro, meu amor, é melhor não haver tantas testemunhas. —Claro, meu amor, é melhor não haver tantas testemunhas. 
—Agora vamos pois as cervejas estão esquentando.—Agora vamos pois as cervejas estão esquentando.
—Essa  conversa  ainda  não  acabou,  Lavígnia.  -  avisou  Damian—Essa  conversa  ainda  não  acabou,  Lavígnia.  -  avisou  Damian  

enquanto eu subia na moto atrás de Neit.enquanto eu subia na moto atrás de Neit.
—Acabou sim! Não chega perto dela outra vez se quiser prolongar—Acabou sim! Não chega perto dela outra vez se quiser prolongar  

sua existência por mais algum tempo.sua existência por mais algum tempo.
Dizendo isso, Neit acelerou fazendo Damian e Marianjel se jogaremDizendo isso, Neit acelerou fazendo Damian e Marianjel se jogarem  

para o lado para não serem atropelados.para o lado para não serem atropelados.
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—Por que veio atrás de mim? - quis saber.—Por que veio atrás de mim? - quis saber.
—Você estava demorando demais e eu tinha certeza de que esse—Você estava demorando demais e eu tinha certeza de que esse   

maldito estaria por perto. - respondeu de mau humor.maldito estaria por perto. - respondeu de mau humor.
—Sempre  correndo  para  cuidar  de  mim.  -  falei  mais  para  mim—Sempre  correndo  para  cuidar  de  mim.  -  falei  mais  para  mim  

mesma mas infelizmente saiu em voz alta.mesma mas infelizmente saiu em voz alta.
—Não é segredo o quanto me importo contigo.—Não é segredo o quanto me importo contigo.
—Está se preocupando à toa, você sabe que me cuido muito bem—Está se preocupando à toa, você sabe que me cuido muito bem  

sozinha.sozinha.
—Hum... - foi sua resposta e eu vi que estava sendo injusta.—Hum... - foi sua resposta e eu vi que estava sendo injusta.
—Obrigada. - disse eu assim que ele parou em frente à minha nova—Obrigada. - disse eu assim que ele parou em frente à minha nova  

casa – e não conte nada a ninguém, tudo bem? casa – e não conte nada a ninguém, tudo bem? 
—Claro, fica só entre a gente.—Claro, fica só entre a gente.
Tinha um pouco de insinuação naquela frase. Eu ignorei e voltamosTinha um pouco de insinuação naquela frase. Eu ignorei e voltamos  

para casa, a reunião durou até bem tarde e eu fiquei mais na minha. Opara casa, a reunião durou até bem tarde e eu fiquei mais na minha. O  
momento da verdade tinha chegado depois de cinco anos e não tinha sidomomento da verdade tinha chegado depois de cinco anos e não tinha sido   
nem um pouco como imaginei. Mas o que mais me deixava pensativa eranem um pouco como imaginei. Mas o que mais me deixava pensativa era   
de que Damian insistia naquela mentira mesmo depois de saber que eude que Damian insistia naquela mentira mesmo depois de saber que eu  
tinha descoberto tudo. Como ele ainda podia persistir naquela mentira detinha descoberto tudo. Como ele ainda podia persistir naquela mentira de  
que me amava? Aquele imbecil nunca me amou... nunca.que me amava? Aquele imbecil nunca me amou... nunca.

F                           F                           
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1414
Quem é vivo sempreQuem é vivo sempre  

aparece...aparece...

                                                                             ~~ 368368 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

aquela noite eu decidi que o que eu queria fazer com o Damianaquela noite eu decidi que o que eu queria fazer com o Damian   
teria que ser feito bem rápido. Eles todos àquela altura sabiamteria que ser feito bem rápido. Eles todos àquela altura sabiam  
que  eu  iria  me  vingar  e  não  caçá-los  por  meu  instintoque  eu  iria  me  vingar  e  não  caçá-los  por  meu  instinto   

sobrenatural, então estavam de sobreaviso e poderiam fugir. Eu só nãosobrenatural, então estavam de sobreaviso e poderiam fugir. Eu só não  
contava que Damian também esteve planejando algo.contava que Damian também esteve planejando algo.

NN
—Alô? - atendi meu celular duas noites depois.—Alô? - atendi meu celular duas noites depois.
—Lavígnia querida, - disse minha avó – seu amigo está aqui, não—Lavígnia querida, - disse minha avó – seu amigo está aqui, não  

sabia que você tinha se mudado.sabia que você tinha se mudado.
—Que amigo, vó?—Que amigo, vó?
—É... Damian, ele quer falar contigo?—É... Damian, ele quer falar contigo?
Quando ela falou isso meu coração perdeu uma batida, quase morriQuando ela falou isso meu coração perdeu uma batida, quase morri   

ao imaginá-lo dentro da casa dos meus avós queridos.ao imaginá-lo dentro da casa dos meus avós queridos.
—Ele está aí dentro da casa? - minha voz saiu falhando.—Ele está aí dentro da casa? - minha voz saiu falhando.
—Sim, aqui  na sala.  Ele é  tão gentil,  por que não o trouxe aqui—Sim, aqui  na sala.  Ele é  tão gentil,  por que não o trouxe aqui  

antes?antes?
—Estou indo imediatamente para aí.—Estou indo imediatamente para aí.
Larguei o celular em qualquer lugar, peguei minha 357 dentro daLarguei o celular em qualquer lugar, peguei minha 357 dentro da  

gaveta e a pus embaixo da blusa. Desci voando as escadas e saí naquelegaveta e a pus embaixo da blusa. Desci voando as escadas e saí naquele   
comecinho de noite  em direção a casa me perguntando o tempo todocomecinho de noite  em direção a casa me perguntando o tempo todo  
como  ele  tinha  conseguido  entrar  se  o  amuleto  mágico  dos  Nunes  ocomo  ele  tinha  conseguido  entrar  se  o  amuleto  mágico  dos  Nunes  o  
afastava. Quase arrombei o portão e também a porta, meus avós levaramafastava. Quase arrombei o portão e também a porta, meus avós levaram  
um  susto  quando  entrei  feito  uma  bomba,  mas  o  desgraçado  estavaum  susto  quando  entrei  feito  uma  bomba,  mas  o  desgraçado  estava  
tranquilamente no sofá com uma xícara na mão e uma expressão muitotranquilamente no sofá com uma xícara na mão e uma expressão muito   
satisfeita.satisfeita.

—Lavígnia,  o que houve? -  perguntou meu avô sem entender o—Lavígnia,  o que houve? -  perguntou meu avô sem entender o  
motivo daquela entrada.motivo daquela entrada.
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—O que foi, filha? Parece assustada. - agora foi minha avó.—O que foi, filha? Parece assustada. - agora foi minha avó.
—Vocês estão bem? - quis saber.—Vocês estão bem? - quis saber.
—É claro que sim, por que a pergunta? - respondeu ela e eu fuzilei—É claro que sim, por que a pergunta? - respondeu ela e eu fuzilei   

Damian com o olhar.Damian com o olhar.
—Seus avós são pessoas maravilhosas, meu amor. Por que algo de—Seus avós são pessoas maravilhosas, meu amor. Por que algo de  

mau aconteceria com eles? - ele me perguntou cheio de cinismo.mau aconteceria com eles? - ele me perguntou cheio de cinismo.
—É  porque  algo  infinitamente  pior  aconteceria  com  quem  lhes—É  porque  algo  infinitamente  pior  aconteceria  com  quem  lhes   

fizesse mal. - ameacei.fizesse mal. - ameacei.
—O que está acontecendo aqui? - meu avô que não era nada burro—O que está acontecendo aqui? - meu avô que não era nada burro  

estranhou.estranhou.
—Nada, vô. É que eu sou de Porto Alegre e lá a criminalidade é—Nada, vô. É que eu sou de Porto Alegre e lá a criminalidade é   

muito alta, esse instinto de alerta é normal para quem nasceu lá. - dei umamuito alta, esse instinto de alerta é normal para quem nasceu lá. - dei uma  
desculpa mais ou menos convincente.desculpa mais ou menos convincente.

—Sente-se, quer um chá? - minha avó ofereceu.—Sente-se, quer um chá? - minha avó ofereceu.
—Meu amor, o rapaz veio vê-la, devem ter assuntos para tratar em—Meu amor, o rapaz veio vê-la, devem ter assuntos para tratar em  

particular, vamos deixá-los conversar. - propôs meu avô levantando-se.particular, vamos deixá-los conversar. - propôs meu avô levantando-se.
—Não se incomode, vô. Meu —Não se incomode, vô. Meu amigoamigo e eu vamos tomar alguma coisa e eu vamos tomar alguma coisa  

por aí.por aí.
—Excelente ideia, Lavígnia.  -  Damian levantou-se – senhores, foi—Excelente ideia, Lavígnia.  -  Damian levantou-se – senhores, foi   

um prazer estar em tão excelente companhia – e então pegou a mão daum prazer estar em tão excelente companhia – e então pegou a mão da  
minha vó e eu imediatamente levei a mão à arma, mas ele apenas a beijouminha vó e eu imediatamente levei a mão à arma, mas ele apenas a beijou  
– Senhora, adorei seu chá, espero ter a oportunidade para tomá-lo outra– Senhora, adorei seu chá, espero ter a oportunidade para tomá-lo outra   
vez.vez.

—Ai  que  gentil,  -  ele  ficou  encantada  –  você  é  um  perfeito—Ai  que  gentil,  -  ele  ficou  encantada  –  você  é  um  perfeito  
cavalheiro, pode vir quantas vezes você quiser.cavalheiro, pode vir quantas vezes você quiser.

—Voltarei sempre,  minha senhora.  -  só eu entendi a ameaça em—Voltarei sempre,  minha senhora.  -  só eu entendi a ameaça em  
suas palavras.suas palavras.

—Tá  legal,  agora  vamos  indo.  Temos  muito  que  conversar.  -—Tá  legal,  agora  vamos  indo.  Temos  muito  que  conversar.  -   
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apressei a situação.apressei a situação.
—Divirtam-se.—Divirtam-se.
Desejou meu avô e eu corri para abraçá-los e beijá-los. Foi um alívioDesejou meu avô e eu corri para abraçá-los e beijá-los. Foi um alívio   

imenso ver que estavam bem mas agora tinha visto até onde Damian eraimenso ver que estavam bem mas agora tinha visto até onde Damian era   
capaz de chegar.capaz de chegar.

—Conseguiria me dar uma razão para  não atirar na sua cara agora—Conseguiria me dar uma razão para  não atirar na sua cara agora   
mesmo? - perguntei assim que chegamos no meio do pátio mas com omesmo? - perguntei assim que chegamos no meio do pátio mas com o  
cano da poderosa Magnum encostado em seu peito.cano da poderosa Magnum encostado em seu peito.

—Fique tranquila, querida. Não fiz nada com eles, nem pretendo—Fique tranquila, querida. Não fiz nada com eles, nem pretendo  
fazer e além do mais, vai querer matar alguém na casa de seus avós?fazer e além do mais, vai querer matar alguém na casa de seus avós?

—Como conseguiu entrar aqui,  seu desgraçado? -  apertei  o cano—Como conseguiu entrar aqui,  seu desgraçado? -  apertei  o cano  
ainda mais.ainda mais.

—Hipnotizei  a  vovó  para  jogar  fora  o  maldito  amuleto  pagão—Hipnotizei  a  vovó  para  jogar  fora  o  maldito  amuleto  pagão  
daqueles índios miseráveis.daqueles índios miseráveis.

Boa explicação, mas me deixou ainda mais irritada. Metralhei eleBoa explicação, mas me deixou ainda mais irritada. Metralhei ele  
com outro olhar homicida e com um suspiro guardei a arma.com outro olhar homicida e com um suspiro guardei a arma.

—Não quero você perto da minha família, entendeu?—Não quero você perto da minha família, entendeu?
—Não tenho mais o número do seu telefone,  não sei  onde você—Não tenho mais o número do seu telefone,  não sei  onde você  

mora, não a vi mais no bar nem nos rachas. Você não me deu outra opçãomora, não a vi mais no bar nem nos rachas. Você não me deu outra opção   
de encontrá-la.de encontrá-la.

—E o que você quer comigo? Já te falei  umas 15 vezes que não—E o que você quer comigo? Já te falei  umas 15 vezes que não  
quero conversar com você.quero conversar com você.

—Não acha melhor sairmos daqui? Se de repente um dos seus avós—Não acha melhor sairmos daqui? Se de repente um dos seus avós   
espiar pela janela e ver essa 357 nas suas costas, o que vai dizer? Queespiar pela janela e ver essa 357 nas suas costas, o que vai dizer? Que  
estava indo caçar capivaras? - desafiou-me erguendo uma sobrancelha eestava indo caçar capivaras? - desafiou-me erguendo uma sobrancelha e   
eu maneei a cabeça e fui em direção ao portão.eu maneei a cabeça e fui em direção ao portão.

Não falei mais nada e saí caminhando na frente para a pracinha doNão falei mais nada e saí caminhando na frente para a pracinha do   
meu bairro que ficava a apenas um quarteirão. Chegando lá, não tinhameu bairro que ficava a apenas um quarteirão. Chegando lá, não tinha  
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ninguém, então aquela conversa seria bem íntima.ninguém, então aquela conversa seria bem íntima.
—Vai  me  ouvir  agora?  -  ele  parou  na  minha  frente  abrindo—Vai  me  ouvir  agora?  -  ele  parou  na  minha  frente  abrindo  

levemente os braços.levemente os braços.
—Não quero mas você deu um jeito de chamar minha atenção e me—Não quero mas você deu um jeito de chamar minha atenção e me  

deixar bem irritada também.deixar bem irritada também.
—Eu só quero que você me escute, não posso deixar você me odiar—Eu só quero que você me escute, não posso deixar você me odiar   

por ter ouvido um monte de mentiras. - disse.por ter ouvido um monte de mentiras. - disse.
—Cara, tudo o que você fala é mentira! Por que está perdendo teu—Cara, tudo o que você fala é mentira! Por que está perdendo teu   

tempo se eu não vou acreditar em nada? - fiz um gesto com as mãos.tempo se eu não vou acreditar em nada? - fiz um gesto com as mãos.
—Você tem razão em pensar assim, eu te dei motivos – começou ele—Você tem razão em pensar assim, eu te dei motivos – começou ele  

e eu revirei os olhos cruzando os braços – mas eu... me apaixonei por ti.e eu revirei os olhos cruzando os braços – mas eu... me apaixonei por ti.
—Que papo furado.—Que papo furado.
—Lavígnia,  eu precisava que os outros  pensassem que você não—Lavígnia,  eu precisava que os outros  pensassem que você não  

tinha nenhum poder sobre mim, entende? Se soubessem eu teria...tinha nenhum poder sobre mim, entende? Se soubessem eu teria...
—Ai já  chega!  Fica  quieto,  não quero ouvir  essa  conversa fiada.—Ai já  chega!  Fica  quieto,  não quero ouvir  essa  conversa fiada.  

Você  falou  que  não  me  suportava,  que  detestava  ficar  comigo,  meVocê  falou  que  não  me  suportava,  que  detestava  ficar  comigo,  me  
humilhou,  me  rebaixou  –  e  nesse  momento  infelizmente  eu  me  traihumilhou,  me  rebaixou  –  e  nesse  momento  infelizmente  eu  me  trai   
deixando  meus  olhos  lacrimejarem –  fez  eu  me sentir  a  mulher  maisdeixando  meus  olhos  lacrimejarem –  fez  eu  me sentir  a  mulher  mais  
desprezível e asquerosa do mundo! E não tinha nenhuma dissimulaçãodesprezível e asquerosa do mundo! E não tinha nenhuma dissimulação  
na sua voz, Damian, você estava agindo naturalmente.na sua voz, Damian, você estava agindo naturalmente.

—Não, Lavígnia! Não era verdade.—Não, Lavígnia! Não era verdade.
—Você me humilhou, me rebaixou para aquela ridícula, disse que—Você me humilhou, me rebaixou para aquela ridícula, disse que   

não sentia nada por mim. Mas quer saber? Hoje isso não importa mais,não sentia nada por mim. Mas quer saber? Hoje isso não importa mais,   
não me importa em nada. Você não significa nada para mim.não me importa em nada. Você não significa nada para mim.

—Não? - e do nada sem que eu pudesse prever ele me agarrou pela—Não? - e do nada sem que eu pudesse prever ele me agarrou pela   
cintura e meu colou em seu peito – se você me odeia mesmo então sentecintura e meu colou em seu peito – se você me odeia mesmo então sente  
algo por mim e eu represento algo na tua vida ainda, a linha que divide oalgo por mim e eu represento algo na tua vida ainda, a linha que divide o   
amor e o ódio é muito tênue, meu amor. - ele falou baixinho bem perto doamor e o ódio é muito tênue, meu amor. - ele falou baixinho bem perto do   
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meu rosto.meu rosto.
—Você acha mesmo? Pois para mim são como o sul e o norte, bem—Você acha mesmo? Pois para mim são como o sul e o norte, bem  

longe e que nunca poderão se encontrar. - dei um empurrão nele – E nãolonge e que nunca poderão se encontrar. - dei um empurrão nele – E não   
me toque, isso me dá nojo, me faz ter vontade de vomitar.me toque, isso me dá nojo, me faz ter vontade de vomitar.

—Você era tão doce, tão diferente das mulheres que me rodeiam e—Você era tão doce, tão diferente das mulheres que me rodeiam e  
foi isso que me conquistou. - confessou.foi isso que me conquistou. - confessou.

—Não  me  diga,  pois  você  deixou  claro  exatamente  o  contrário.—Não  me  diga,  pois  você  deixou  claro  exatamente  o  contrário.   
Lembra que você disse que seria melhor se eu fosse mais mulher? Daí nãoLembra que você disse que seria melhor se eu fosse mais mulher? Daí não   
teria que contar historinhas para eu dormir? - aquela lembrança foi umateria que contar historinhas para eu dormir? - aquela lembrança foi uma   
pontada  no  meu  peito  por  mais  que  eu  quisesse  ignorar,  aquilo  mepontada  no  meu  peito  por  mais  que  eu  quisesse  ignorar,  aquilo  me  
irritava profundamente.irritava profundamente.

—Tudo bem... no começo você era mesmo uma missão que não me—Tudo bem... no começo você era mesmo uma missão que não me  
agradava muito.agradava muito.

—Ah – ergui  as  sobrancelhas  –  agora  está  soando mais  como o—Ah – ergui  as  sobrancelhas  –  agora  está  soando mais  como o  
Damian de verdade.Damian de verdade.

—Mas você conseguiu mudar todo rumo daquela história, você me—Mas você conseguiu mudar todo rumo daquela história, você me  
conquistou... mas ninguém poderia saber disso. - insistiu.conquistou... mas ninguém poderia saber disso. - insistiu.

—Que se dane!—Que se dane!
—Mas você não fez tudo isso porque pensou que eu não te amava?—Mas você não fez tudo isso porque pensou que eu não te amava?
—Isso o quê? - fiquei indignada.—Isso o quê? - fiquei indignada.
—Essa mudança de atitude. - olhou meu corpo de cima a baixo.—Essa mudança de atitude. - olhou meu corpo de cima a baixo.
—Deixa de ser tão prepotente, sanguessuga dos infernos! Essa é a—Deixa de ser tão prepotente, sanguessuga dos infernos! Essa é a  

mulher que eu nasci para ser mas confesso que você ajudou a acelerar omulher que eu nasci para ser mas confesso que você ajudou a acelerar o   
processo. - cruzei os braços e ele suspirou exasperado.processo. - cruzei os braços e ele suspirou exasperado.

—Escuta, a mim não importa como você se vista ou aja, só o que me—Escuta, a mim não importa como você se vista ou aja, só o que me  
importa é que você não me odeie dessa maneira. Você pode me odiar porimporta é que você não me odeie dessa maneira. Você pode me odiar por   
eu ser aquilo que você nasceu para destruir mas não por pensar que eueu ser aquilo que você nasceu para destruir mas não por pensar que eu   
brinquei  com você e  que não te  amo.  -  falou bem devagar e  com umbrinquei  com você e  que não te  amo.  -  falou bem devagar e  com um  
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charme que era típico dos vampiros.charme que era típico dos vampiros.
—Você ensaiou  muito bem seu discurso, Damian, mas eu tenho a—Você ensaiou  muito bem seu discurso, Damian, mas eu tenho a  

forte suspeita que você já o tenha usado muitas vezes com todas as otáriasforte suspeita que você já o tenha usado muitas vezes com todas as otárias   
que conseguiu enganar. Portanto; pode cortar esse papinho pois ele nãoque conseguiu enganar. Portanto; pode cortar esse papinho pois ele não  
me interessa.me interessa.

—Eu amo você – Damian se aproximou e olhou bem dentro dos—Eu amo você – Damian se aproximou e olhou bem dentro dos  
meus olhos – errei quando deixei você obter esse poder sobre mim, agorameus olhos – errei quando deixei você obter esse poder sobre mim, agora  
você  se  transformou  na  minha  obsessão,  minha  loucura,  quer  vocêvocê  se  transformou  na  minha  obsessão,  minha  loucura,  quer  você   
acredite ou não.acredite ou não.

Sabe que ele enganaria qualquer pessoa? Era bom de conversa masSabe que ele enganaria qualquer pessoa? Era bom de conversa mas  
eu tinha me tornado uma especialista em detectar mentiras e com aqueleeu tinha me tornado uma especialista em detectar mentiras e com aquele  
cara, as mentiras fluíam numa velocidade incrível.cara, as mentiras fluíam numa velocidade incrível.

—Você é um maldito cretino, Damian. Eu sei mais do você imagina—Você é um maldito cretino, Damian. Eu sei mais do você imagina  
– naquele momento minha voz saiu mais fria – sei o que você fez e eu– naquele momento minha voz saiu mais fria – sei o que você fez e eu   
nunca vou te perdoar.nunca vou te perdoar.

—Do que você está falando?—Do que você está falando?
—São tanto os teus crimes que você nem imagina quais deles eu—São tanto os teus crimes que você nem imagina quais deles eu  

descobri, não é mesmo?descobri, não é mesmo?
—Nunca fui um santo e nunca escondi isso de você. - falou uma—Nunca fui um santo e nunca escondi isso de você. - falou uma  

meia verdade.meia verdade.
—Mas escondeu muitas coisas e eu odeio você.—Mas escondeu muitas coisas e eu odeio você.
—Eu já disse que eu tenho uma explicação para o que você ouviu...—Eu já disse que eu tenho uma explicação para o que você ouviu...
—Não quero saber! Chega de tentar me fazer de idiota, Damian.—Não quero saber! Chega de tentar me fazer de idiota, Damian.   

Aquela otária que você engava não existe mais então para! Aquela otária que você engava não existe mais então para! 
—Por favor me escuta, você não pode me tirar da sua vida desse—Por favor me escuta, você não pode me tirar da sua vida desse  

jeito. - ele continuou insistindo.jeito. - ele continuou insistindo.
—Mas e ainda tirei   -  dei um sorriso falso – ainda tenho planos—Mas e ainda tirei   -  dei um sorriso falso – ainda tenho planos   

contigo.contigo.
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—Pela maneira  que tem agido desde que nos encontramos acho—Pela maneira  que tem agido desde que nos encontramos acho  
que eu não vou gostar nada desses planos. - observou muito bem.que eu não vou gostar nada desses planos. - observou muito bem.

—O que acha? - foi minha resposta, ele abaixou a cabeça e suspirou.—O que acha? - foi minha resposta, ele abaixou a cabeça e suspirou.
—O que  pretendia  com aquele  show de  sensualidade  no  bar?  -—O que  pretendia  com aquele  show de  sensualidade  no  bar?  -   

indagou com uma escuridão pairando em seu olhar, opa!indagou com uma escuridão pairando em seu olhar, opa!
—Só me divertir um pouco – eu sorri – gostou?—Só me divertir um pouco – eu sorri – gostou?
—Você que me enlouquecer, não é? - foi sua resposta.—Você que me enlouquecer, não é? - foi sua resposta.
—Faz parte da minha natureza irritar as pessoas, não posso evitar.—Faz parte da minha natureza irritar as pessoas, não posso evitar.
—Não seja  debochada,  você  fez  aquilo  para  me punir  pelo  que—Não seja  debochada,  você  fez  aquilo  para  me punir  pelo  que  

ouviu.  Meus  parabéns,  você  conseguiu me tirar  do  sério  mas não  meouviu.  Meus  parabéns,  você  conseguiu me tirar  do  sério  mas não  me  
irritou.irritou.

—Verdade?—Verdade?
—Verdade. O que você conseguiu foi me torturar, me enlouquecer—Verdade. O que você conseguiu foi me torturar, me enlouquecer  

– daí ele chegou bem pertinho de mim – quase morri de ciúmes quando– daí ele chegou bem pertinho de mim – quase morri de ciúmes quando  
saiu com aquele sujeito. - dizia bem baixinho.saiu com aquele sujeito. - dizia bem baixinho.

—Não me diga. - cruzei os braços.—Não me diga. - cruzei os braços.
—O que há entre vocês? —O que há entre vocês? 
—Nada que te interesse. - disparei.—Nada que te interesse. - disparei.
—Tudo que acontece na sua vida me interessa muito.—Tudo que acontece na sua vida me interessa muito.
—Não deveria, agora não sou mais uma espiã dentro do Conselho—Não deveria, agora não sou mais uma espiã dentro do Conselho  

para você, agora o perigo sou eu.para você, agora o perigo sou eu.
—Isso já ficou para trás, não quero lembrar. - confessou.—Isso já ficou para trás, não quero lembrar. - confessou.
—Não me importa o que você quer! Eu lembro e muito bem, fui eu—Não me importa o que você quer! Eu lembro e muito bem, fui eu  

quem foi feita de trouxa naquela história.quem foi feita de trouxa naquela história.
—Por favor, Lavígnia, você está sendo injusta comigo.—Por favor, Lavígnia, você está sendo injusta comigo.
—Eu??? Injusta? Não acredito que estou ouvindo isso, você é muito—Eu??? Injusta? Não acredito que estou ouvindo isso, você é muito   

dissimulado. - fiquei muito irritada.dissimulado. - fiquei muito irritada.
—Claro  que  está,  não  está  me  dando  a  oportunidade  de  me—Claro  que  está,  não  está  me  dando  a  oportunidade  de  me  
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explicar.explicar.
—Não quero ouvir nada, tudo que sai dessa tua boca é mentira e—Não quero ouvir nada, tudo que sai dessa tua boca é mentira e  

estou perdendo meu tempo aqui – comecei a me afastar na direção daestou perdendo meu tempo aqui – comecei a me afastar na direção da   
minha casa – ah e mais uma coisa – apontei para ele – nunca mais ameaceminha casa – ah e mais uma coisa – apontei para ele – nunca mais ameace  
minha família. E isso não é um aviso.minha família. E isso não é um aviso.

—Você vai se arrepender disso. - ouvi-o dizer e me virei devagar.—Você vai se arrepender disso. - ouvi-o dizer e me virei devagar.
—Está me ameaçando? É isso mesmo?—Está me ameaçando? É isso mesmo?
—Não. Não é uma ameaça, mas você está enganada ao pensar que—Não. Não é uma ameaça, mas você está enganada ao pensar que  

eu nunca dei valor ao nosso amor, entre todas as mentiras que formameu nunca dei valor ao nosso amor, entre todas as mentiras que formam  
minha vida, você é a única verdade.minha vida, você é a única verdade.

Devo  confessar  que  aquilo  me  abalou.  Damian  me  olhava  semDevo  confessar  que  aquilo  me  abalou.  Damian  me  olhava  sem  
nenhuma defesa ou ataque,  realmente parecia estar sendo sincero masnenhuma defesa ou ataque,  realmente parecia estar sendo sincero mas  
aquele  pequeno  cismo  durou  tão  logo  sua  conversa  com  Marianjelaquele  pequeno  cismo  durou  tão  logo  sua  conversa  com  Marianjel   
atravessou minha mente.atravessou minha mente.

—Olha – engoli em seco – quase me convenceu agora.—Olha – engoli em seco – quase me convenceu agora.
—E o que eu devo fazer para conseguir isso?—E o que eu devo fazer para conseguir isso?
—Nada, eu não acredito.—Nada, eu não acredito.
Então  dei  as  costas  outra  vez  e  me  amaldiçoei  pelo  fato  de  terEntão  dei  as  costas  outra  vez  e  me  amaldiçoei  pelo  fato  de  ter  

fraquejado  na  frente  daquele  traidor.  Ele  era  tão  bom  mentiroso  quefraquejado  na  frente  daquele  traidor.  Ele  era  tão  bom  mentiroso  que  
quase me levou a acreditar na sua inocência. Damian não me seguiu nemquase me levou a acreditar na sua inocência. Damian não me seguiu nem  
tentou continuar a conversa,  achei que ele iria insistir um pouco mais,tentou continuar a conversa,  achei que ele iria insistir um pouco mais,   
porém  talvez  estivesse  se  convencendo  de  que  eu  não  era  mais  tãoporém  talvez  estivesse  se  convencendo  de  que  eu  não  era  mais  tão  
importante. Talvez reconquistar minha confiança não fosse uma ideia tãoimportante. Talvez reconquistar minha confiança não fosse uma ideia tão  
boa quanto seis anos atrás, agora eu era uma inimiga poderosa e quemboa quanto seis anos atrás, agora eu era uma inimiga poderosa e quem  
sabe os outros o estivessem convencendo a manter distância.sabe os outros o estivessem convencendo a manter distância.

Fosse como fosse, eu não deixaria de prosseguir com meus planosFosse como fosse, eu não deixaria de prosseguir com meus planos  
de vingança e eu iria sim destruir todo aquele maldito clã nem que fosse ade vingança e eu iria sim destruir todo aquele maldito clã nem que fosse a   
última coisa da minha vida. E eu tinha uma resposta para o que ele tinhaúltima coisa da minha vida. E eu tinha uma resposta para o que ele tinha   
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feito ao hipnotizar minha avó e entrado em minha casa. Ele iria ficar comfeito ao hipnotizar minha avó e entrado em minha casa. Ele iria ficar com  
um pouquinho de medo também, assim que cheguei em casa liguei paraum pouquinho de medo também, assim que cheguei em casa liguei para  
Lídia  e  pedi  que ela  providenciasse com os Nunes mais  um daquelesLídia  e  pedi  que ela  providenciasse com os Nunes mais  um daqueles  
amuletos  que eu  iria  deixar  bem escondido  na  casa  dos  meus  avós  eamuletos  que eu  iria  deixar  bem escondido  na  casa  dos  meus  avós  e   
quanto a qualquer um deles se aproximar dos meus avós fora da casa euquanto a qualquer um deles se aproximar dos meus avós fora da casa eu  
iria resolver na manhã seguinte. As gurias não estavam em casa. Ágathairia resolver na manhã seguinte. As gurias não estavam em casa. Ágatha  
tinha saído com o namorado e Mari tinha começado as aulas de dança natinha saído com o namorado e Mari tinha começado as aulas de dança na  
escola da minha avó, de modo que eu estava sozinha.escola da minha avó, de modo que eu estava sozinha.

Era melhor pois eu poderia pensar muito bem nos meus próximosEra melhor pois eu poderia pensar muito bem nos meus próximos  
passos. Então às nove horas da manhã eu já estava de pé e muito brava,passos. Então às nove horas da manhã eu já estava de pé e muito brava,   
peguei  uma folha de  caderno e  escrevi  uma mensagem para  Damian,peguei  uma folha de  caderno e  escrevi  uma mensagem para  Damian,  
também peguei uma estaca de prata, um pouco maior e mais grossa quetambém peguei uma estaca de prata, um pouco maior e mais grossa que   
uma  caneta,  e  rumei  para  o  meu  carro  antigo.  Ele  era  bem  maisuma  caneta,  e  rumei  para  o  meu  carro  antigo.  Ele  era  bem  mais   
apropriado para onde eu estava indo.  Pisei  fundo e  saí  da cidade emapropriado para onde eu estava indo.  Pisei  fundo e  saí  da cidade em  
direção às trilhas da floresta embrenhando meu carro em um caminhodireção às trilhas da floresta embrenhando meu carro em um caminho  
que  já  conhecia  bem  mas  deixei  meu  carro  longe  daquele  casarãoque  já  conhecia  bem  mas  deixei  meu  carro  longe  daquele  casarão   
assombrado.assombrado.

Saí colocando a estaca e a folha dobrada embaixo da minha blusa,Saí colocando a estaca e a folha dobrada embaixo da minha blusa,   
caminhei  até  o  portão  fechado  e  olhei  para  aquele  lugar  horrível.caminhei  até  o  portão  fechado  e  olhei  para  aquele  lugar  horrível.   
Qualquer filme de terror teria ali um cenário perfeito, parecia um enormeQualquer filme de terror teria ali um cenário perfeito, parecia um enorme  
mausoléu assombrado. Saltei a parte mais baixa do muro e caminhei pelamausoléu assombrado. Saltei a parte mais baixa do muro e caminhei pela   
calçada de pedras, o único lugar que não era tomado pelo mato alto. Porcalçada de pedras, o único lugar que não era tomado pelo mato alto. Por   
mais que já tivesse saído em missões assustadoras, eu ainda senti um friomais que já tivesse saído em missões assustadoras, eu ainda senti um frio  
na espinha ao contemplar a expressão das horríveis estátuas espalhadasna espinha ao contemplar a expressão das horríveis estátuas espalhadas  
pelo pátio.  Parecia que elas me observavam, a sensação era horrível,  epelo pátio.  Parecia que elas me observavam, a sensação era horrível,  e   
também que cada passo meu soava ecoando pelas pedras. Por mais que játambém que cada passo meu soava ecoando pelas pedras. Por mais que já   
estivesse acostumada, aqueles vampiros eram bem assustadores.estivesse acostumada, aqueles vampiros eram bem assustadores.

Cheguei à porta e girei a maçaneta que evidentemente não estavaCheguei à porta e girei a maçaneta que evidentemente não estava  
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trancada,  quando  entrei  meu  coração  gelou  ao  relembrar  das  vezestrancada,  quando  entrei  meu  coração  gelou  ao  relembrar  das  vezes   
passadas que estive ali totalmente desprotegida. Como aqueles malditospassadas que estive ali totalmente desprotegida. Como aqueles malditos  
devem ter rido da minha imprudência, fala sério, eu fiz igualzinho àqueladevem ter rido da minha imprudência, fala sério, eu fiz igualzinho àquela   
guria  do  Crepúsculo,  besta  nível  guria  do  Crepúsculo,  besta  nível  hardhard.  Que  ódio  me  deu  ao  lembrar.  Que  ódio  me  deu  ao  lembrar  
daquilo! Caminhei pelo salão frio como um túmulo e tão silencioso feitodaquilo! Caminhei pelo salão frio como um túmulo e tão silencioso feito  
um e subi em direção ao quarto de Damian. Caminhei lentamente peloum e subi em direção ao quarto de Damian. Caminhei lentamente pelo   
corredor acarpetado tirando a estaca debaixo da minha blusa, eu pareciacorredor acarpetado tirando a estaca debaixo da minha blusa, eu parecia  
um pesadelo, caminhando armada pelos corredores da casa onde minhasum pesadelo, caminhando armada pelos corredores da casa onde minhas  
vítimas dormiam profundamente. Mas dessa vez seria apenas um aviso.vítimas dormiam profundamente. Mas dessa vez seria apenas um aviso.

A porta do quarto de Damian estava fechada mas não trancada, pusA porta do quarto de Damian estava fechada mas não trancada, pus  
minha mão sobre a  maçaneta  e  a  girei  com cuidado,  a  porta  se  abriuminha mão sobre a  maçaneta  e  a  girei  com cuidado,  a  porta  se  abriu  
lentamente  revelando  uma  lindíssima  visão.  Ele  estava  deitado,lentamente  revelando  uma  lindíssima  visão.  Ele  estava  deitado,  
claramente sem nenhuma roupa, com as costas para cima e um lençolclaramente sem nenhuma roupa, com as costas para cima e um lençol  
vermelho de seda cobria parte de seu corpo, não muita coisa. Visão quevermelho de seda cobria parte de seu corpo, não muita coisa. Visão que   
faria qualquer mulher babar,  qualquer uma menos eu.  Caminhei  até afaria qualquer mulher babar,  qualquer uma menos eu.  Caminhei  até a  
cama com os dedos se movendo ansiosamente sobre a estaca que pareciacama com os dedos se movendo ansiosamente sobre a estaca que parecia  
vibrar por sangue. Olhei para aquele rosto lindo parcialmente coberto porvibrar por sangue. Olhei para aquele rosto lindo parcialmente coberto por  
cabelos  loiros  e  um misto  de sensações  dançou por  meu corpo mas acabelos  loiros  e  um misto  de sensações  dançou por  meu corpo mas a  
predominante  era  com  certeza  a  de  atravessar  aquelas  belas  costaspredominante  era  com  certeza  a  de  atravessar  aquelas  belas  costas   
musculosas com a estaca.musculosas com a estaca.

Ergui a mesma no ar num ímpeto irresistível de consumar minhaErgui a mesma no ar num ímpeto irresistível de consumar minha  
vingança num único golpe mas algo no criado-mudo do outro da camavingança num único golpe mas algo no criado-mudo do outro da cama  
me faz  parar. Era uma foto minha quando no aniversário de Mariana,me faz  parar. Era uma foto minha quando no aniversário de Mariana,  
quando  usei  aquela  ridícula  fantasia  de  anjo  tonto.  Estava  em  porta-quando  usei  aquela  ridícula  fantasia  de  anjo  tonto.  Estava  em  porta-
retrato.  Estaquei. Por que ele tinha aquela foto afinal? Fiquei por maisretrato.  Estaquei. Por que ele tinha aquela foto afinal? Fiquei por mais   
tempo do que eu deveria olhando para aquela cena, minha foto ao ladotempo do que eu deveria olhando para aquela cena, minha foto ao lado  
da cama onde ele dormia. Será que ele sentia mesmo algo por mim? Não!da cama onde ele dormia. Será que ele sentia mesmo algo por mim? Não!   
Descartei  a  ideia  assim  que  ela  surgiu,  no  máximo  eu  era,  como  eleDescartei  a  ideia  assim  que  ela  surgiu,  no  máximo  eu  era,  como  ele   
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mesmo tinha dito, uma obsessão.mesmo tinha dito, uma obsessão.
Tirei  a folha de papel e a coloquei no travesseiro que ele estavaTirei  a folha de papel e a coloquei no travesseiro que ele estava   

abraçado e cravei a estaca que a atravessou assim como ao travesseiro. Oabraçado e cravei a estaca que a atravessou assim como ao travesseiro. O  
que dizia nela? Fácil adivinhar:que dizia nela? Fácil adivinhar:

“Não chegue tão perto da minha família quanto eu posso chegar da sua.”“Não chegue tão perto da minha família quanto eu posso chegar da sua.”

Com o recado dado me afastei  ainda com meus  olhos cravadosCom o  recado dado me afastei  ainda com meus  olhos cravados  
naquele  ser  que  conseguia  ser  ao  mesmo  tempo  tão  atraente  e  tãonaquele  ser  que  conseguia  ser  ao  mesmo  tempo  tão  atraente  e  tão  
repulsivo. Sem pensar muito mais saí da casa feito um raio, ficar lá dentrorepulsivo. Sem pensar muito mais saí da casa feito um raio, ficar lá dentro   
parecia sugar minhas energias como se a própria casa fosse vampiresca.parecia sugar minhas energias como se a própria casa fosse vampiresca.   
Nem olhei para trás mas me afastei com um sorriso satisfeito no rosto,Nem olhei para trás mas me afastei com um sorriso satisfeito no rosto,   
Damian teria que reconhecer que eu estava bem longe daquela que eleDamian teria que reconhecer que eu estava bem longe daquela que ele   
tinha conhecido um dia. Eu estava me achando a dona do meus destinotinha conhecido um dia. Eu estava me achando a dona do meus destino   
naquele  dia  mas  o  destino  me  preparava  uma  surpresa  e  tanto  nasnaquele  dia  mas  o  destino  me  preparava  uma  surpresa  e  tanto  nas   
próximas horas. O que você acha? Garanto que não imagina! Foi de cair opróximas horas. O que você acha? Garanto que não imagina! Foi de cair o  
queixo.queixo.

O Corujão ficava aberto  quase 24 horas  já  que ficava à beira daO Corujão ficava aberto  quase 24 horas  já  que ficava à beira da  
estrada e muitos viajantes gastavam alguns minutos por lá todos os dias,estrada e muitos viajantes gastavam alguns minutos por lá todos os dias,  
então eu passei também para tomar algo bem leve dado ainda ser muitoentão eu passei também para tomar algo bem leve dado ainda ser muito  
cedo. Estava rindo sozinha só de imaginar a cara do ridículo do Damiancedo. Estava rindo sozinha só de imaginar a cara do ridículo do Damian   
ao descobrir meu recadinho.ao descobrir meu recadinho.

—Você aqui a essa hora? - estranhei vendo Joy.—Você aqui a essa hora? - estranhei vendo Joy.
—A grana está curta esse mês e estou fazendo umas horas a fora –—A grana está curta esse mês e estou fazendo umas horas a fora –  

disse ela – mas que bom você ter passado aqui pois tem um recado paradisse ela – mas que bom você ter passado aqui pois tem um recado para   
ti.ti.

—Para mim? —Para mim? 
—É,  um  amigo  teu  passou  aqui  ontem  e  disse  que  estava  te—É,  um  amigo  teu  passou  aqui  ontem  e  disse  que  estava  te  
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procurando, fez algumas perguntas.procurando, fez algumas perguntas.
—E quem era? - minha mente já começava a dar voltas em torno—E quem era? - minha mente já começava a dar voltas em torno  

das possibilidades.das possibilidades.
—Ele disse que se contasse o nome dele iria acabar com a surpresa—Ele disse que se contasse o nome dele iria acabar com a surpresa  

– ela ergueu uma sobrancelha – parece bem interessado em te encontrar e– ela ergueu uma sobrancelha – parece bem interessado em te encontrar e   
eu achei ele uma figura.eu achei ele uma figura.

—E como ele era? - perguntei para lá de curiosa, seria o Rodrigo? Já—E como ele era? - perguntei para lá de curiosa, seria o Rodrigo? Já  
fazia tempo que eu não o via.fazia tempo que eu não o via.

—Nossa,  um  gatinho!  -  ela  riu  –  Assim  da  sua  altura,  cabelo—Nossa,  um  gatinho!  -  ela  riu  –  Assim  da  sua  altura,  cabelo   
castanho,  os  olhos  azuis  bem claros  e  estava  vestido  de  forma muitocastanho,  os  olhos  azuis  bem claros  e  estava  vestido  de  forma muito   
elegante.elegante.

Bem,  não  era  Rodrigo.  Mas  quem  poderia  ser?  Com  aquelaBem,  não  era  Rodrigo.  Mas  quem  poderia  ser?  Com  aquela   
descrição eu conhecia algumas pessoas.descrição eu conhecia algumas pessoas.

—E por que ele veio exatamente aqui? - aí começou a cair a ficha de—E por que ele veio exatamente aqui? - aí começou a cair a ficha de  
que  poderia  ser  alguma  armadilha  de  Damian  ou  de  qualquer  outroque  poderia  ser  alguma  armadilha  de  Damian  ou  de  qualquer  outro   
daquele clã já os olhos “azuis bem claros” eram característica marcantedaquele clã já os olhos “azuis bem claros” eram característica marcante  
dos semi-imortais.dos semi-imortais.

—Ele viu o vídeo da sua dança no mastro. - ela riu como se fosse—Ele viu o vídeo da sua dança no mastro. - ela riu como se fosse  
óbvio.óbvio.

—Ah claro! Não faço ideia de quem pode ser.—Ah claro! Não faço ideia de quem pode ser.
—Ele pediu para te avisar que te espera no Farroupilha essa noite.—Ele pediu para te avisar que te espera no Farroupilha essa noite.
Farroupilha era um restaurante charmoso perto do centro.Farroupilha era um restaurante charmoso perto do centro.
—Á que horas?—Á que horas?
—Também não disse, bem estranho ele além de ser um charme.—Também não disse, bem estranho ele além de ser um charme.
—Bota estranho nisso...—Bota estranho nisso...
Fiquei  lá  por  alguns  minutos  conversando  com  ela  sobre  o  talFiquei  lá  por  alguns  minutos  conversando  com  ela  sobre  o  tal   

amigo  que  estava  fazendo suspense.  Mas  eu já  tinha  90  por  cento  deamigo  que  estava  fazendo suspense.  Mas  eu já  tinha  90  por  cento  de  
certeza de ser coisa do Damian já que eu não aceitaria me encontrar comcerteza de ser coisa do Damian já que eu não aceitaria me encontrar com  
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ele de jeito algum. Fosse como fosse eu iria descobrir quem era e acabarele de jeito algum. Fosse como fosse eu iria descobrir quem era e acabar  
com ele. Assim que cheguei em casa vi a Land Rover do Neit estacionada,com ele. Assim que cheguei em casa vi a Land Rover do Neit estacionada,  
quando entrei o encontrei na sala conversando com Ágatha.quando entrei o encontrei na sala conversando com Ágatha.

—E falando nela, eis que aparece! - disse minha irmã.—E falando nela, eis que aparece! - disse minha irmã.
—Ah, então estavam falando de mim?—Ah, então estavam falando de mim?
—Certamente, vim fazer um convite para ti e não aceito recusa. -—Certamente, vim fazer um convite para ti e não aceito recusa. -   

anunciou Neit com uma expressão suspeita.anunciou Neit com uma expressão suspeita.
—E o que seria? - indaguei.—E o que seria? - indaguei.
—Se me dão licença, tenho um monte de roupas para colocar para—Se me dão licença, tenho um monte de roupas para colocar para  

lavar, então até mais.lavar, então até mais.
Minha  irmã  falou  antes  de  sair  da  sala  em  direção  às  escadas,Minha  irmã  falou  antes  de  sair  da  sala  em  direção  às  escadas,   

aquilo foi para me deixar a sós com Neitan. Nada discreto! Voltei a olharaquilo foi para me deixar a sós com Neitan. Nada discreto! Voltei a olhar   
para ele.para ele.

—E então?—E então?
—Reparei que nunca convidei você para cavalgar e eu tenho um—Reparei que nunca convidei você para cavalgar e eu tenho um  

monte de cavalos, então achei que seria uma boa ideia passarmos umamonte de cavalos, então achei que seria uma boa ideia passarmos uma  
tarde juntos pelas campinas. Já planejei tudo, então não pode recusar. -tarde juntos pelas campinas. Já planejei tudo, então não pode recusar. -   
ele sorriu enquanto parava na minha frente.ele sorriu enquanto parava na minha frente.

—Sabe que eu gostei disso? - falei sinceramente.—Sabe que eu gostei disso? - falei sinceramente.
—Eu imaginei, você é uma boa amazona.—Eu imaginei, você é uma boa amazona.
—Só me viu cavalgando uma vez.—Só me viu cavalgando uma vez.

  —Foi o suficiente, e aí, vamos?  —Foi o suficiente, e aí, vamos?   
—Claro – concordei com um sorriso – espera só eu trocar de roupa,—Claro – concordei com um sorriso – espera só eu trocar de roupa,  

não demoro.não demoro.
—Tranquilo.—Tranquilo.
Ele disse e então subi para meu quarto. Pus uma calça estilo jeansEle disse e então subi para meu quarto. Pus uma calça estilo jeans   

de cintura alta bem confortável, botas com salto baixo e quadrado e umade cintura alta bem confortável, botas com salto baixo e quadrado e uma  
blusa  azul  royal  de  alças  largas  e  bem coladinha.  Fiz  uma trança  nosblusa  azul  royal  de  alças  largas  e  bem coladinha.  Fiz  uma trança  nos  
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cabelos, maquiagem leve e passei meu perfume maravilhoso.cabelos, maquiagem leve e passei meu perfume maravilhoso.
—Estou pronta. - anunciei descendo as escadas e ele me olhou de—Estou pronta. - anunciei descendo as escadas e ele me olhou de  

cima a baixo.cima a baixo.
—Você está linda. - falou com um sorriso meigo e eu me abalei um—Você está linda. - falou com um sorriso meigo e eu me abalei um   

pouco, como ele podia ser tão...  “Lavígnia,  para!” minha mente gritoupouco, como ele podia ser tão...  “Lavígnia,  para!” minha mente gritou  
para meu coração.para meu coração.

—Estou como sempre, agora vamos. - cortei o clima na hora.—Estou como sempre, agora vamos. - cortei o clima na hora.
—Divirtam-se.—Divirtam-se.
Desejou minha irmã passando para a lavanderia com uma cesta deDesejou minha irmã passando para a lavanderia com uma cesta de  

roupas.  Agradecemos e  saímos,  o  dia  estava muito  lindo,  nem quenteroupas.  Agradecemos e  saímos,  o  dia  estava muito  lindo,  nem quente  
nem frio, com um vento leve e insistente soprando e o sol brilhando fortenem frio, com um vento leve e insistente soprando e o sol brilhando forte   
num céu azul límpido.num céu azul límpido.

—Isso é para você.—Isso é para você.
Neit  me estendeu uma linda rosa  vermelha embrulhada em umNeit  me estendeu uma linda rosa  vermelha embrulhada em um  

plástico  transparente  com  detalhes  dourados  assim  que  assumiu  oplástico  transparente  com  detalhes  dourados  assim  que  assumiu  o  
volante.volante.

—Ai que linda! - peguei o presente com gosto – mas por que isso?—Ai que linda! - peguei o presente com gosto – mas por que isso?   
Nem é meu aniversário. - brinquei sentindo o perfume delicioso dela.Nem é meu aniversário. - brinquei sentindo o perfume delicioso dela.

—Não preciso de motivos para te dar um presente. Além do mais—Não preciso de motivos para te dar um presente. Além do mais  
você é como uma rosa. - disse me olhando rapidinho ao dar a partida novocê é como uma rosa. - disse me olhando rapidinho ao dar a partida no   
carro.carro.

—Como assim? - eu ri achando estranho e ele suspirou.—Como assim? - eu ri achando estranho e ele suspirou.
—É  linda,  tem  um  perfume  delicioso,  é  atraente  mas  se  chegar—É  linda,  tem  um  perfume  delicioso,  é  atraente  mas  se  chegar  

perto demais a gente se machuca com os espinhos. - filosofou com umaperto demais a gente se machuca com os espinhos. - filosofou com uma   
dose indisfarçável de ressentimento na voz.dose indisfarçável de ressentimento na voz.

—Ah Neit... para. - fiquei meio incomodada.—Ah Neit... para. - fiquei meio incomodada.
—Exatamente o que eu falei. - observou com um sorriso de canto.—Exatamente o que eu falei. - observou com um sorriso de canto.
—E os outros vão com a gente? - mudei de assunto e ele demorou—E os outros vão com a gente? - mudei de assunto e ele demorou   
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um pouco para responder.um pouco para responder.
—Não... O Zac e o Léo foram para Porto Alegre e a Lídia saiu com a—Não... O Zac e o Léo foram para Porto Alegre e a Lídia saiu com a   

nossa tia. Essa tarde vai ser só nossa.nossa tia. Essa tarde vai ser só nossa.
Quando  ele  disse  aquilo  eu  tive  certeza  de  que  ele  iria  insistirQuando  ele  disse  aquilo  eu  tive  certeza  de  que  ele  iria  insistir  

naquela historia de que gostava de mim e queria ficar comigo. Iria sernaquela historia de que gostava de mim e queria ficar comigo. Iria ser   
uma longa tarde mas eu estava bem convicta em mantê-lo na zona dauma longa tarde mas eu estava bem convicta em mantê-lo na zona da  
amizade  e  de  lá  ele  não  iria  sair.  Paramos  para  almoçar  em  umamizade  e  de  lá  ele  não  iria  sair.  Paramos  para  almoçar  em  um  
restaurante e depois fomos para a casa dele, conversamos um pouco comrestaurante e depois fomos para a casa dele, conversamos um pouco com  
o avô dele e depois saímos para pegar os cavalos.o avô dele e depois saímos para pegar os cavalos.

—E  quando  pegamos  aqueles  vermes  macabros  na  Mongólia?  -—E  quando  pegamos  aqueles  vermes  macabros  na  Mongólia?  -  
comentou ele ao me ajudar a montar no belo animal, um tordilho negro.comentou ele ao me ajudar a montar no belo animal, um tordilho negro.

—Nossa! Como eram nojentos, mas eu não ligaria se mais alguns—Nossa! Como eram nojentos, mas eu não ligaria se mais alguns   
aparecessem pois eu adoraria voltar à Mongólia, é um país lindo.aparecessem pois eu adoraria voltar à Mongólia, é um país lindo.

—Mas nós podemos voltar sem que estejamos a trabalho. Vamos—Mas nós podemos voltar sem que estejamos a trabalho. Vamos  
turistarturistar apenas.  -  ele  deu  a  ideia  montando  em um cavalo  cinza  bem apenas.  -  ele  deu  a  ideia  montando  em um cavalo  cinza  bem  
clarinho, achei graça em como ele sempre se incluía nos meus planos.clarinho, achei graça em como ele sempre se incluía nos meus planos.

—Vai mesmo me deixar montar seu cavalo preferido? - perguntei—Vai mesmo me deixar montar seu cavalo preferido? - perguntei  
pela terceira vez, aquele era o cavalo dele.pela terceira vez, aquele era o cavalo dele.

—Faço questão, esse é o animal mais valioso daqui, exatamente o—Faço questão, esse é o animal mais valioso daqui, exatamente o  
que você merece nem mais nem menos. - atirou mais uma de suas flechasque você merece nem mais nem menos. - atirou mais uma de suas flechas   
me atingindo em cheio.me atingindo em cheio.

—Tudo bem, mas depois não vai mudar de ideia pois eu não vou—Tudo bem, mas depois não vai mudar de ideia pois eu não vou  
devolver até voltarmos. - fugi outra vez.devolver até voltarmos. - fugi outra vez.

—Pode ficar tranquila, sou um homem de palavra.—Pode ficar tranquila, sou um homem de palavra.
Ele piscou para mim e saímos para os campos verdes que ficavamEle piscou para mim e saímos para os campos verdes que ficavam  

em torno da propriedade. Sim eu sabia disso, ele era mesmo um homemem torno da propriedade. Sim eu sabia disso, ele era mesmo um homem  
de palavra, era honrado e muito bom. Claro que tinha uma personalidadede palavra, era honrado e muito bom. Claro que tinha uma personalidade  
tão forte quanto a minha e por isso brigávamos tanto, mas eu acho quetão forte quanto a minha e por isso brigávamos tanto, mas eu acho que  
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isso era o que mantinha nossa amizade tão animada. Por boa parte daisso era o que mantinha nossa amizade tão animada. Por boa parte da  
tarde conseguimos manter nossa conversa só nas trivialidades.tarde conseguimos manter nossa conversa só nas trivialidades.

—Quanto tempo será que vamos ficar sem fazer nada? Estou com—Quanto tempo será que vamos ficar sem fazer nada? Estou com  
saudades da ação. - falei quando paramos perto de uma das inúmerassaudades da ação. - falei quando paramos perto de uma das inúmeras   
cachoeiras da região.cachoeiras da região.

—Pode ter certeza de que se chamaram na catedral de Porto Alegre—Pode ter certeza de que se chamaram na catedral de Porto Alegre  
não foi para dar oi.não foi para dar oi.

—Tomara, não suporto mais a rotina. - como se minha vida fosse—Tomara, não suporto mais a rotina. - como se minha vida fosse   
uma rotina.uma rotina.

—Lavígnia? -  ele  me chamou mas não olhava para mim, olhava—Lavígnia? -  ele  me chamou mas não olhava para mim, olhava  
para a cachoeira a uns quinze metros de nós.para a cachoeira a uns quinze metros de nós.

—Hum?—Hum?
—Não acha que mereço uma explicação?—Não acha que mereço uma explicação?
—Hein? - franzi o cenho sem entender nada.—Hein? - franzi o cenho sem entender nada.
—Por que você me rejeita? - disparou ele e eu engoli em seco.—Por que você me rejeita? - disparou ele e eu engoli em seco.
—Rejeitar  você?  -  o  encarei  já  prevendo  o  rumo  que  aquela—Rejeitar  você?  -  o  encarei  já  prevendo  o  rumo  que  aquela   

conversa tomaria.conversa tomaria.
—Você sabe muito bem do que estou falando – então me olhou –—Você sabe muito bem do que estou falando – então me olhou –  

qual o verdadeiro motivo para não me dar uma chance de ficar com você?qual o verdadeiro motivo para não me dar uma chance de ficar com você?
—Neit, já falamos sobre isso, você é meu amigo e isso nunca vai—Neit, já falamos sobre isso, você é meu amigo e isso nunca vai   

mudar.mudar.
—Ninguém namora com inimigos, não é? - nisso ele tinha razão –—Ninguém namora com inimigos, não é? - nisso ele tinha razão –  

Pelo menos não sempre.Pelo menos não sempre.
Opa, ali eu entendi que ele se referiu à minha relação trágica comOpa, ali eu entendi que ele se referiu à minha relação trágica com  

aquele infeliz do Damian e aquilo me deu um soco invisível no estômago.aquele infeliz do Damian e aquilo me deu um soco invisível no estômago.
—Pois é... não sempre. Vou mais perto da cachoeira.—Pois é... não sempre. Vou mais perto da cachoeira.
Quis botar um fim naquilo antes que virasse outra briga. Desci doQuis botar um fim naquilo antes que virasse outra briga. Desci do  

cavalo e fui me equilibrando pelas pedras. Claro que ele me seguiu.cavalo e fui me equilibrando pelas pedras. Claro que ele me seguiu.
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—Não me canso de admirar a beleza dessa região.—Não me canso de admirar a beleza dessa região.
—É... a parte mais bonita do país. - ele disse atrás de mim.—É... a parte mais bonita do país. - ele disse atrás de mim.
—Tem tanta paz... —Tem tanta paz... 
Observei ao ouvir apenas o som da água batendo nas pedras e osObservei ao ouvir apenas o som da água batendo nas pedras e os  

pássaros  cantando,  mas  então  senti  as  mãos  dele  pousando  em meuspássaros  cantando,  mas  então  senti  as  mãos  dele  pousando  em meus  
ombros e minha paz acabou.ombros e minha paz acabou.

—Meu amor – ele falou baixinho e eu estremeci – diz a verdade—Meu amor – ele falou baixinho e eu estremeci – diz a verdade  
para mim...para mim...

—Não me chama assim –  cruzei  os  braços  para  disfarçar  –  sou—Não me chama assim –  cruzei  os  braços  para  disfarçar  –  sou  
apenas sua amiga.apenas sua amiga.

—Não... não é só minha amiga e nunca foi, ainda que insista em me—Não... não é só minha amiga e nunca foi, ainda que insista em me  
rejeitar... eu te amo. Sempre te amei.rejeitar... eu te amo. Sempre te amei.

—Para de falar assim, isso vai acabar mal. - tirei as mãos dele de—Para de falar assim, isso vai acabar mal. - tirei as mãos dele de  
mim e me afastei um pouco.mim e me afastei um pouco.

—Tudo bem, já brigamos e nos reconciliamos tantas vezes que eu já—Tudo bem, já brigamos e nos reconciliamos tantas vezes que eu já  
me  acostumei.  Se  brigarmos  de  novo  pelo  menos  que  eu  saiba  ome  acostumei.  Se  brigarmos  de  novo  pelo  menos  que  eu  saiba  o  
verdadeiro motivo porque você insiste em não me aceitar. - insistiu.verdadeiro motivo porque você insiste em não me aceitar. - insistiu.

—Já te falei os motivos, você que não quer acreditar.—Já te falei os motivos, você que não quer acreditar.
—Isso porque eu não consigo entender, como pode dizer que não—Isso porque eu não consigo entender, como pode dizer que não  

existe amor se você nunca viveu isso?existe amor se você nunca viveu isso?
—E você já viveu? - virei para ele empinando o nariz.—E você já viveu? - virei para ele empinando o nariz.
—Claro,  desde  que  você  esbarrou  em mim naquele  shopping.  -—Claro,  desde  que  você  esbarrou  em mim naquele  shopping.  -  

disse me atirando uma bomba – desde aquele dia tenho pensando emdisse me atirando uma bomba – desde aquele dia tenho pensando em  
você quase o tempo todo,  tenho sofrido por você,  sonhado com você,você quase o tempo todo,  tenho sofrido por você,  sonhado com você,  
chorado por você, lutado por você e mesmo você me rejeitando todos oschorado por você, lutado por você e mesmo você me rejeitando todos os   
dias e brigando comigo eu não consigo tirar você do meu coração nem dadias e brigando comigo eu não consigo tirar você do meu coração nem da   
minha cabeça – tinha muita dor fluindo por suas palavras e seus olhosminha cabeça – tinha muita dor fluindo por suas palavras e seus olhos  
brilhavam com as lágrimas que ele lutava para não derramar – se isso nãobrilhavam com as lágrimas que ele lutava para não derramar – se isso não  
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é amor, então o que é?é amor, então o que é?
—Sofrimento! - eu disse meio alto – Só isso! É isso que acontece—Sofrimento! - eu disse meio alto – Só isso! É isso que acontece  

quando alguém brinca com essa droga que chamam de amor! Essa coisaquando alguém brinca com essa droga que chamam de amor! Essa coisa   
só existe para ferir as pessoas.só existe para ferir as pessoas.

—Não, não – então ele se aproximou outra vez de mim, segurou—Não, não – então ele se aproximou outra vez de mim, segurou  
meus braços e encostou sua testa na minha, não tive reação – amor não émeus braços e encostou sua testa na minha, não tive reação – amor não é  
sofrimento, minha vida, só existe dor quando não é correspondido.sofrimento, minha vida, só existe dor quando não é correspondido.

Eu não  queria  mas  foi  involuntário,  malditas  lágrimas  traidorasEu não  queria  mas  foi  involuntário,  malditas  lágrimas  traidoras  
marejaram meus olhos pois eu vivi exatamente o que ele dizia. Eu amei omarejaram meus olhos pois eu vivi exatamente o que ele dizia. Eu amei o  
maldito do Damian com todo meu coração, me entreguei de corpo e almamaldito do Damian com todo meu coração, me entreguei de corpo e alma   
e não fui correspondida e aquilo havia me destruído. Tudo que Damiane não fui correspondida e aquilo havia me destruído. Tudo que Damian  
me fez  passar,  todas  as  palavras  falsas  de  amor,  os  beijos,  os  abraçosme fez  passar,  todas  as  palavras  falsas  de  amor,  os  beijos,  os  abraços  
atravessaram minha mente.atravessaram minha mente.

—Para com isso, por favor, para. - pedi lutando para não deixar as—Para com isso, por favor, para. - pedi lutando para não deixar as  
lágrimas caírem.lágrimas caírem.

—Lavígnia, me fala a verdade por favor.—Lavígnia, me fala a verdade por favor.
—Qual verdade? - afastei meu rosto para olhar em seus olhos que—Qual verdade? - afastei meu rosto para olhar em seus olhos que   

estavam mais escuros.estavam mais escuros.
—É por causa dele? - ele relutou contra as palavras – Você ainda... o—É por causa dele? - ele relutou contra as palavras – Você ainda... o   

ama? - aquilo pareceu torturá-lo.ama? - aquilo pareceu torturá-lo.
—Mas  é  claro  que  não,  que  bobagem!  -  então  me  virei  para  a—Mas  é  claro  que  não,  que  bobagem!  -  então  me  virei  para  a   

cachoeira ficando de lado para Neitan – O que eu senti por aquele imbecilcachoeira ficando de lado para Neitan – O que eu senti por aquele imbecil   
foi só um engando.foi só um engando.

—Tem certeza?—Tem certeza?
—É claro que eu tenho.—É claro que eu tenho.
—Então porque você acha que o que sentiu era amor? - excelente—Então porque você acha que o que sentiu era amor? - excelente  

pergunta.pergunta.
—Eu... é... - realmente não achei o que falar – vamos parar com esse—Eu... é... - realmente não achei o que falar – vamos parar com esse   
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assunto? Já está ficando tarde, vamos voltar. - tentei passar por ele masassunto? Já está ficando tarde, vamos voltar. - tentei passar por ele mas  
Neit me segurou e outra vez encostou sua testa na minha.Neit me segurou e outra vez encostou sua testa na minha.

—Por favor, me diz o que você sente por mim. - ele pediu.—Por favor, me diz o que você sente por mim. - ele pediu.
—Eu gosto muito de você, você sabe disso.—Eu gosto muito de você, você sabe disso.
—Não estou falando disso... me diz Lavígnia, você realmente não—Não estou falando disso... me diz Lavígnia, você realmente não  

sente nada por mim como homem? Não sente atração? Não me ama nemsente nada por mim como homem? Não sente atração? Não me ama nem  
um pouquinho? - ele implorou e eu senti que se não saísse logo dali iriaum pouquinho? - ele implorou e eu senti que se não saísse logo dali iria   
cometer mais um erro.cometer mais um erro.

—Por favor, Neitan, não estraga nossa amizade.—Por favor, Neitan, não estraga nossa amizade.
—Então olha nos meus olhos e diz que não me ama, diz que sou—Então olha nos meus olhos e diz que não me ama, diz que sou  

totalmente indiferente para você, diz...totalmente indiferente para você, diz...
Ele  me  obrigou  a  olhá-lo  segurando  meu  rosto  com  gentileza.Ele  me  obrigou  a  olhá-lo  segurando  meu  rosto  com  gentileza.   

Engoli em seco e contive as lágrimas que tentavam cair, precisei usar todoEngoli em seco e contive as lágrimas que tentavam cair, precisei usar todo   
meu controle e frieza para afirmar algo de que eu não tinha certeza.meu controle e frieza para afirmar algo de que eu não tinha certeza.

—Isso  não  é  necessário  e  você  sabe,  por  que  insiste  em  se—Isso  não  é  necessário  e  você  sabe,  por  que  insiste  em  se  
machucar?machucar?

Neit  encarou  meus  olhos  por  um  momento  que  pareceu  umaNeit  encarou  meus  olhos  por  um  momento  que  pareceu  uma  
eternidade.  Então  sua  mão  abandonou meu rosto  vagarosamente,  nãoeternidade.  Então  sua  mão  abandonou meu rosto  vagarosamente,  não  
consegui decifrar a emoção estranha em seus olhos.consegui decifrar a emoção estranha em seus olhos.

—Não fez o que eu pedi. - ele sorriu – Não disse que não me ama.—Não fez o que eu pedi. - ele sorriu – Não disse que não me ama.
Então arregalei os olhos, por que eu não consegui dizer a verdade aEntão arregalei os olhos, por que eu não consegui dizer a verdade a  

ele?ele?
—É que eu não quero ferir você, não posso fazer isso. - eu não tinha—É que eu não quero ferir você, não posso fazer isso. - eu não tinha  

certeza disso.certeza disso.
—Bem... ainda há uma esperança então.—Bem... ainda há uma esperança então.
—Ai  Neit,  por  favor.  Não  entendo  porque  você  insiste  nessa—Ai  Neit,  por  favor.  Não  entendo  porque  você  insiste  nessa  

história, seria bom você sair com aquela sua ex-namorada maluca, sabe?história, seria bom você sair com aquela sua ex-namorada maluca, sabe?   
Quem sabe no fundo isso seja só saudade dela.Quem sabe no fundo isso seja só saudade dela.
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—Tem certeza de que você gostaria disso? Gostaria de me ver com—Tem certeza de que você gostaria disso? Gostaria de me ver com  
ela? - estreitou os olhos e eu dei de ombros.ela? - estreitou os olhos e eu dei de ombros.

—Eu quero ver você bem, só isso. Agora vamos indo, o sol já se pôs—Eu quero ver você bem, só isso. Agora vamos indo, o sol já se pôs  
e será noite quando chegarmos e você tem que me levar em casa, viu?e será noite quando chegarmos e você tem que me levar em casa, viu?

Dei graças por ter conseguido mudar o assunto e saí em direção aosDei graças por ter conseguido mudar o assunto e saí em direção aos   
cavalos. Podia ouvir os passos dele atrás de mim, estava cada vez maiscavalos. Podia ouvir os passos dele atrás de mim, estava cada vez mais  
tenso, eu não queria vê-lo dando atenção para outra mulher mas tambémtenso, eu não queria vê-lo dando atenção para outra mulher mas também  
não o queria como homem na minha vida. Que sentimento estranho serianão o queria como homem na minha vida. Que sentimento estranho seria  
esse? Amizade possessiva? Acho que não, eu nunca tinha sido assim, nemesse? Amizade possessiva? Acho que não, eu nunca tinha sido assim, nem  
ciumenta eu era. Embora conversássemos sobre outros assuntos duranteciumenta eu era. Embora conversássemos sobre outros assuntos durante   
o caminho a tensão era muito grande, não conseguir imaginar Neitan como caminho a tensão era muito grande, não conseguir imaginar Neitan com  
uma namorada não estava nos meus planos.uma namorada não estava nos meus planos.

—Gostou do passeio? - ele perguntou assim que entrou no carro.—Gostou do passeio? - ele perguntou assim que entrou no carro.
—Adorei, vamos fazer isso mais vezes – planejei ligando o rádio –—Adorei, vamos fazer isso mais vezes – planejei ligando o rádio –   

mas com companhias.mas com companhias.
—Não gostou da minha companhia? - se fez de ofendido e eu ri.—Não gostou da minha companhia? - se fez de ofendido e eu ri.
—Claro que eu gostei, a companhia é só para que você não se sinta—Claro que eu gostei, a companhia é só para que você não se sinta  

impelido a tentar me seduzir.impelido a tentar me seduzir.
—Você não pode estar falando sério. - ele riu.—Você não pode estar falando sério. - ele riu.
—Estou sim.—Estou sim.
—Lavígnia, eu posso dizer na frente do mundo inteiro o que sinto—Lavígnia, eu posso dizer na frente do mundo inteiro o que sinto  

por ti. Não duvide disso. - deu uma olhadela.por ti. Não duvide disso. - deu uma olhadela.
—Prefiro que não faça. - falei sério e meio alarmada, Neitan bem—Prefiro que não faça. - falei sério e meio alarmada, Neitan bem  

que era capaz de fazer isso.que era capaz de fazer isso.
—Infelizmente eu sempre acabo fazendo tudo que você quer.—Infelizmente eu sempre acabo fazendo tudo que você quer.
—É mesmo? - virei para ele com ar de desafio.—É mesmo? - virei para ele com ar de desafio.
—E  não  é  isso  que  sempre  acontece?  -  respondeu  com  uma—E  não  é  isso  que  sempre  acontece?  -  respondeu  com  uma  

pergunta.pergunta.
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—Então liga para sua ex e sai com ela.—Então liga para sua ex e sai com ela.
Aquilo teve um gosto tão amargo mas não tinha outro jeito de queAquilo teve um gosto tão amargo mas não tinha outro jeito de que  

Neitan pudesse tirar da cabeça... bem... eu.Neitan pudesse tirar da cabeça... bem... eu.
—Nem pensar, ela não.—Nem pensar, ela não.
—Por que não? Você não ficou um bom temo com ela? Se ficou era—Por que não? Você não ficou um bom temo com ela? Se ficou era   

porque gostava da moça.porque gostava da moça.
—Melhor  mudarmos  de  assunto,  ter  a  mulher  que  eu  amo  me—Melhor  mudarmos  de  assunto,  ter  a  mulher  que  eu  amo  me  

jogando nos braços de outra como se eu fosse um vestido velho de que jájogando nos braços de outra como se eu fosse um vestido velho de que já   
se cansou não me agrada muito.se cansou não me agrada muito.

—Você não é velho!—Você não é velho!
—O quê?!—O quê?!
Nós dois rimos e no fundo eu estava feliz por estarmos tão bemNós dois rimos e no fundo eu estava feliz por estarmos tão bem  

depois de outra conversa sobre os sentimentos dele por mim. Foi entãodepois de outra conversa sobre os sentimentos dele por mim. Foi então   
que uma Lamborgini preta reluzente que vinha como um raio na direçãoque uma Lamborgini preta reluzente que vinha como um raio na direção  
contrária,  fez  uma manobra  arriscadíssima  parando  de  lado  a  poucoscontrária,  fez  uma manobra  arriscadíssima  parando  de  lado  a  poucos  
metros à frente do carro em que estávamos. Neitan conseguiu parar masmetros à frente do carro em que estávamos. Neitan conseguiu parar mas  
mesmo assim teríamos atravessado o para-brisa se não estivéssemos demesmo assim teríamos atravessado o para-brisa se não estivéssemos de   
cinto tamanha a violência do que aconteceu. Olhamos atônitos um para ocinto tamanha a violência do que aconteceu. Olhamos atônitos um para o   
outro e depois para frente onde os problemas já começariam, pois quemoutro e depois para frente onde os problemas já começariam, pois quem  
saiu do carro foi Damian. Juro que vi faíscas de fogo nos olhos de Neit.saiu do carro foi Damian. Juro que vi faíscas de fogo nos olhos de Neit.

—Agora eu mato esse desgraçado.—Agora eu mato esse desgraçado.
Ele tirou a arma enquanto descia do carro e eu saí também, foi tudoEle tirou a arma enquanto descia do carro e eu saí também, foi tudo  

muito rápido, Neit iria mesmo atirar naquele idiota. Eu corri e ergui omuito rápido, Neit iria mesmo atirar naquele idiota. Eu corri e ergui o   
braço dele e o tiro saiu riscando o ar por cima da cabeça de Damian.braço dele e o tiro saiu riscando o ar por cima da cabeça de Damian.

—Espera! - eu gritei quando fiz aquilo.—Espera! - eu gritei quando fiz aquilo.
—Por  que fez  isso?  -  Neitan  me olhou atordoado  e  furioso,  tão—Por que fez  isso?  -  Neitan  me olhou atordoado  e  furioso,  tão   

furioso quanto Damian parecia.furioso quanto Damian parecia.
—Mas que diabos deu em você? - gritei para Damian – Perdeu a—Mas que diabos deu em você? - gritei para Damian – Perdeu a  
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noção do perigo?noção do perigo?
—Estava te procurando para dizer que recebi seu recadinho – ele—Estava te procurando para dizer que recebi seu recadinho – ele  

me mostrou a estaca eu sorri.me mostrou a estaca eu sorri.
 —Qual recado? O que significa isso, Lavígnia? - Neit estava muito —Qual recado? O que significa isso, Lavígnia? - Neit estava muito   

bravo.bravo.
—Então  seu  cãozinho  de  guarda  ainda  não  sabe  que  você  não—Então  seu  cãozinho  de  guarda  ainda  não  sabe  que  você  não  

consegue ficar longe de mim? - Damian provocou e eu deixei o queixoconsegue ficar longe de mim? - Damian provocou e eu deixei o queixo  
cair.cair.

—Imbecil!—Imbecil!
A cena se repetiu e segurei o braço de Neit outra vez.A cena se repetiu e segurei o braço de Neit outra vez.
—Ela  não  quer  que  eu  morra,  não  está  tá  cara?  -  o  maldito—Ela  não  quer  que  eu  morra,  não  está  tá  cara?  -  o  maldito  

provocou.provocou.
—Deve ser porque ela mesma quer acabar com a tua raça maldita!—Deve ser porque ela mesma quer acabar com a tua raça maldita!
—Ou o mais provável seja porque ela ainda me ama.—Ou o mais provável seja porque ela ainda me ama.
—Ela não sente nada por você que não seja ódio, seu desgraçado. -—Ela não sente nada por você que não seja ódio, seu desgraçado. -  

rosnou Neit.rosnou Neit.
—Tem mesmo certeza?  Pois  eu  consegui  mais  com ela  em dois—Tem mesmo certeza?  Pois  eu  consegui  mais  com ela  em dois   

meses do que você conseguiu em seis anos.meses do que você conseguiu em seis anos.
—Como se atreve a falar assim dela? - gritou - Você vai engolir o—Como se atreve a falar assim dela? - gritou - Você vai engolir o   

que está dizendo agora.que está dizendo agora.
—Você é muito valente com uma arma na mão, não é? - Damian—Você é muito valente com uma arma na mão, não é? - Damian   

estava mesmo a fim de uma briga.estava mesmo a fim de uma briga.
—Não preciso  de  uma arma  para  fazer  você  engolir  seus  antes—Não preciso  de  uma arma  para  fazer  você  engolir  seus  antes  

antes de arrancar sua cabeça. - ameaçou Neit antes de me dar a arma.antes de arrancar sua cabeça. - ameaçou Neit antes de me dar a arma.
—Neit, calma. Eu já disse que esse assunto é meu.—Neit, calma. Eu já disse que esse assunto é meu.
—Claro que sim, Lavígnia, sou todo seu.—Claro que sim, Lavígnia, sou todo seu.
Provocou Damian me jogando a estaca um segundo antes de levarProvocou Damian me jogando a estaca um segundo antes de levar  

um tremendo soco no cara.um tremendo soco no cara.
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—Ai que droga!—Ai que droga!
Praguejei me afastando ao ver aqueles dois se engalfinharem numaPraguejei me afastando ao ver aqueles dois se engalfinharem numa  

luta feroz, pareciam dois titãs. Trocavam socos violentíssimos, chutes eluta feroz, pareciam dois titãs. Trocavam socos violentíssimos, chutes e   
nenhum dos dois parecia disposto a desistir daquela briga até matar onenhum dos dois parecia disposto a desistir daquela briga até matar o   
outro.  A coisa durou uns trinta segundos até que Damian acertou umoutro.  A coisa durou uns trinta segundos até que Damian acertou um  
soco ao lado do olho de Neit que abriu um corte acima da sobrancelhasoco ao lado do olho de Neit que abriu um corte acima da sobrancelha   
dele,  corte  esse  que começou a  sangrar  imediatamente.  Neit  devolveudele,  corte  esse  que começou a  sangrar  imediatamente.  Neit  devolveu  
com um soco na boca de Damian e um chute no estômago que o atiroucom um soco na boca de Damian e um chute no estômago que o atirou  
com tanta força contra seu carro que este se deslocou uns dois metros ecom tanta força contra seu carro que este se deslocou uns dois metros e   
ativou  o  alarme.  Damian  levantou-se  com  a  boca  sangrando  comativou  o  alarme.  Damian  levantou-se  com  a  boca  sangrando  com  
provavelmente alguns dentes quebrados.  Eles iam de novo em direçãoprovavelmente alguns dentes quebrados.  Eles iam de novo em direção   
um ao outro quando eu ergui a arma e atirei três vezes para cima fazendoum ao outro quando eu ergui a arma e atirei três vezes para cima fazendo  
os dois pararem e me olharem.os dois pararem e me olharem.

—Já chega disso! - caminhei até ficar entre os dois – Aqui não é o—Já chega disso! - caminhei até ficar entre os dois – Aqui não é o   
lugar para vocês tentarem se matar.lugar para vocês tentarem se matar.

—Eu já devia ter matado esse idiota há anos! - Neitan falou irritado.—Eu já devia ter matado esse idiota há anos! - Neitan falou irritado.
—Você não é de nada caçadorzinho, não me matou até hoje porque—Você não é de nada caçadorzinho, não me matou até hoje porque  

nunca foi capaz! - Damian devolveu vindo para cima e tive que contê-lonunca foi capaz! - Damian devolveu vindo para cima e tive que contê-lo   
empurrando o punho em seu peito, nessa mão eu segurava a arma.empurrando o punho em seu peito, nessa mão eu segurava a arma.

—Não fiz isso porque eu tenho palavra e respeitei essa droga que—Não fiz isso porque eu tenho palavra e respeitei essa droga que  
trato  que  vocês  têm  com a  família  dela!  -  Neitan  respondeu  tambémtrato  que  vocês  têm  com a  família  dela!  -  Neitan  respondeu  também  
sendo empurrado pela minha outra mão.sendo empurrado pela minha outra mão.

—Essa porcaria  de trato  nunca foi  respeitado e  você sabe muito—Essa porcaria  de trato  nunca foi  respeitado e  você sabe muito  
bem disso, você não passa de um covarde! - disse Damian limpando obem disso, você não passa de um covarde! - disse Damian limpando o  
sangue que escorria com as costas da mão, eu o olhei atônita, ele admitiusangue que escorria com as costas da mão, eu o olhei atônita, ele admitiu   
o desrespeito do trato a minha frente.o desrespeito do trato a minha frente.

—Como é que é? - perguntei.—Como é que é? - perguntei.
—Você  fala  demais  pra  um  cara  que  já  está  metade  morto.  -—Você  fala  demais  pra  um  cara  que  já  está  metade  morto.  -  
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debochou Neitan e a expressão de Damian piorou, ele quis investir outradebochou Neitan e a expressão de Damian piorou, ele quis investir outra  
vez na briga e eu o empurrei e apontei a arma na cara dele.vez na briga e eu o empurrei e apontei a arma na cara dele.

—O único imbecil  e covarde que tem aqui aqui é você, Damian.—O único imbecil  e covarde que tem aqui aqui é você, Damian.   
Agora dá o fora daqui.Agora dá o fora daqui.

Então  ele  me  olhou  parecendo  atingido  por  minha  palavras,Então  ele  me  olhou  parecendo  atingido  por  minha  palavras,   
encarou meu olhar por alguns segundos.encarou meu olhar por alguns segundos.

—Só queria que soubesse que eu não faria mal para seus avós. - seu—Só queria que soubesse que eu não faria mal para seus avós. - seu  
tom de voz diminuiu se tornando mais ameno ao se dirigir a mim.tom de voz diminuiu se tornando mais ameno ao se dirigir a mim.

—Você não é confiável,  mas fico feliz que tenha entendido meu—Você não é confiável,  mas fico feliz que tenha entendido meu  
recado.recado.

—O que tem seus avós? - Neit me olhou confuso.—O que tem seus avós? - Neit me olhou confuso.
—Você não sabe nada sobre ela, né? - Damian provocou outra vez.—Você não sabe nada sobre ela, né? - Damian provocou outra vez.
—Não estou falando com você.—Não estou falando com você.
—Damian, vai embora. - ordenei e ele me olhou por uns segundos e—Damian, vai embora. - ordenei e ele me olhou por uns segundos e   

depois começou a se afastar.depois começou a se afastar.
—Quem  está  se  escondendo  atrás  de  uma  mulher  agora?  -—Quem  está  se  escondendo  atrás  de  uma  mulher  agora?  -   

provocou de novo antes de dar as costas, Neit tirou a arma da minha mãoprovocou de novo antes de dar as costas, Neit tirou a arma da minha mão   
e atirou na janela do carro fazendo o vidro virar farelo.e atirou na janela do carro fazendo o vidro virar farelo.

—Quem?  -  perguntou  Neit  ficando  na  minha  frente  e  Damian—Quem?  -  perguntou  Neit  ficando  na  minha  frente  e  Damian  
voltou feito um louco, eu já estava a fim de atirar nos dois!voltou feito um louco, eu já estava a fim de atirar nos dois!

—Eu disse que já chega! - gritei me colocando de novo entre eles –—Eu disse que já chega! - gritei me colocando de novo entre eles –   
Vai embora, Damian! Agora!Vai embora, Damian! Agora!

—Melhor colocar uma coleira nesse seu cão de guarda.—Melhor colocar uma coleira nesse seu cão de guarda.
—Não, da próxima vez eu deixo ele te matar.—Não, da próxima vez eu deixo ele te matar.
Falei irritada e Damian me encarou antes de dar as costas e entrarFalei irritada e Damian me encarou antes de dar as costas e entrar   

no  carro,  fazer  uma manobra  quase  impossível  e  disparar  na  direçãono  carro,  fazer  uma manobra  quase  impossível  e  disparar  na  direção  
contrária de que veio. Suspirei com força deixando os ombros caírem econtrária de que veio. Suspirei com força deixando os ombros caírem e  
me virei para Neitan que me olhava muito bravo.me virei para Neitan que me olhava muito bravo.
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—Por que não deixou eu matá-lo? - exigiu eu eu revirei os olhos.—Por que não deixou eu matá-lo? - exigiu eu eu revirei os olhos.
—Porque ele é um assunto que eu tenho que resolver.—Porque ele é um assunto que eu tenho que resolver.
—Mas ele tem certeza de que você ainda é apaixonada por ele!—Mas ele tem certeza de que você ainda é apaixonada por ele!
—Ele que pense o que quiser, eu não estou nem aí! Agora vamos, já—Ele que pense o que quiser, eu não estou nem aí! Agora vamos, já   

que estamos perto da minha casa vamos para lá. Eu dirijo.que estamos perto da minha casa vamos para lá. Eu dirijo.
—Não precisa, eu deixo você em casa e volto. - ele estava bravo e—Não precisa, eu deixo você em casa e volto. - ele estava bravo e   

eu sabia que não era de todo por culpa da briga com Damian.eu sabia que não era de todo por culpa da briga com Damian.
—Você está sangrando!—Você está sangrando!
—Não precisa fingir que se importa com isso. - disse mordido e eu—Não precisa fingir que se importa com isso. - disse mordido e eu   

fechei os olhos um instante suspirando.fechei os olhos um instante suspirando.
—Já chega de infantilidade! - gritei – Entra já nesse carro ou—Já chega de infantilidade! - gritei – Entra já nesse carro ou  eu eu vou vou  

dar uma surra em você!dar uma surra em você!
Apontei  para a  porta  do passageiro  e sem esperar  pela  respostaApontei  para a  porta  do passageiro  e sem esperar  pela  resposta  

dele fui para a direção. Neit não discutiu e fez o que eu disse, entrou edele fui para a direção. Neit não discutiu e fez o que eu disse, entrou e   
sentou ao meu lado sem dizer uma palavra. Peguei minha bolsa e tireisentou ao meu lado sem dizer uma palavra. Peguei minha bolsa e tirei   
uns lencinhos de papel e entreguei a ele.uns lencinhos de papel e entreguei a ele.

—Toma, aperta esse corte para parar de sangrar. - ele me obedeceu—Toma, aperta esse corte para parar de sangrar. - ele me obedeceu  
– Não acredito naquele idiota. - falei quase espumando de raiva enquanto– Não acredito naquele idiota. - falei quase espumando de raiva enquanto   
ligava o carro.ligava o carro.

—Já que você insiste que vai dar um jeito nele também já decidiu—Já que você insiste que vai dar um jeito nele também já decidiu  
quando vai ser?quando vai ser?

—Eu ainda tenho muito a acertar com ele antes disso.—Eu ainda tenho muito a acertar com ele antes disso.
—Nem você acredita nisso. - retrucou mal-humorado.—Nem você acredita nisso. - retrucou mal-humorado.
—Não começa com besteira, eu tenho meus motivos.—Não começa com besteira, eu tenho meus motivos.
—Você o ama.—Você o ama.
—Como posso amar alguém que me fez tanto mal? Deixa de ser—Como posso amar alguém que me fez tanto mal? Deixa de ser  

ridículo. - murmurei.ridículo. - murmurei.
—Se o odiasse como afirma, você o olharia como qualquer outro—Se o odiasse como afirma, você o olharia como qualquer outro  
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dos vampiros que matou.dos vampiros que matou.
—Simplesmente porque ele não é como qualquer outro vampiro—Simplesmente porque ele não é como qualquer outro vampiro  

que matei, Damian me deve muito – afirmei ao parar o carro, Neitan nãoque matei, Damian me deve muito – afirmei ao parar o carro, Neitan não  
tinha  ideia  de  como aquele  infeliz  tinha  me machucado  por  isso  nãotinha  ideia  de  como aquele  infeliz  tinha  me machucado  por  isso  não  
entendia que eu queria me vingar de forma que Damian sofresse muitoentendia que eu queria me vingar de forma que Damian sofresse muito   
antes – vamos entrar para cuidar disso.antes – vamos entrar para cuidar disso.

—O  que  aconteceu?  -  minha  irmã  arregalou  os  olhos  quando—O  que  aconteceu?  -  minha  irmã  arregalou  os  olhos  quando  
entramos.entramos.

—Um encontro nada agradável com o ex da Lavígnia. - respondeu—Um encontro nada agradável com o ex da Lavígnia. - respondeu  
azedo e eu o fuzilei com os olhos.azedo e eu o fuzilei com os olhos.

—Não acredito que vocês brigaram.—Não acredito que vocês brigaram.
—Eu queria mesmo era matá-lo mas não me deixaram.—Eu queria mesmo era matá-lo mas não me deixaram.
Ouvi-o  dizer  quando  ia  pegar  a  caixinha de  primeiros  socorros,Ouvi-o  dizer  quando  ia  pegar  a  caixinha de  primeiros  socorros,   

Neitan tinha razão em estar  tão bravo,  eu também estava,  mas minhaNeitan tinha razão em estar  tão bravo,  eu também estava,  mas minha  
vingança era somente minha.vingança era somente minha.

—Mas como é abusado! Se fosse comigo tinha descarregado a arma—Mas como é abusado! Se fosse comigo tinha descarregado a arma  
no couro dele. - Ágatha falava quando voltei.no couro dele. - Ágatha falava quando voltei.

—A  única  pessoa  que  vai  descarregar  uma  arma  em  Damian—A  única  pessoa  que  vai  descarregar  uma  arma  em  Damian  
Moreton sou eu. - afirmei ao sentar ao lado de Neitan.Moreton sou eu. - afirmei ao sentar ao lado de Neitan.

—Por que você enrola tanto esse assunto? Mata ele logo de uma—Por que você enrola tanto esse assunto? Mata ele logo de uma  
vez! - minha irmã se irritou, não dei bola e passei um algodão com sorovez! - minha irmã se irritou, não dei bola e passei um algodão com soro  
no ferimento dele.no ferimento dele.

—Está doendo? - perguntei ao perceber que o corte era fundo, fruto—Está doendo? - perguntei ao perceber que o corte era fundo, fruto  
de um anel estranho que Damian usava.de um anel estranho que Damian usava.

—Não.  -  respondeu  todo  durão,  mas  eu  sabia  que  devia  estar—Não.  -  respondeu  todo  durão,  mas  eu  sabia  que  devia  estar   
doendo.doendo.

—Você  não  devia  ter  caído  nas  provocações  dele.  -  afirmei—Você  não  devia  ter  caído  nas  provocações  dele.  -  afirmei  
passando pomada no corte depois de limpar tudo.passando pomada no corte depois de limpar tudo.
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—Ele insultou você. - respondeu magoado.—Ele insultou você. - respondeu magoado.
—Insultou você?! - minha irmã se exaltou – Como ele se atreve? E—Insultou você?! - minha irmã se exaltou – Como ele se atreve? E   

você como permite isso, sua boba.você como permite isso, sua boba.
—Cala a boca, Ágatha. -  retruquei colocando dois curativos para—Cala a boca, Ágatha. -  retruquei colocando dois curativos para   

cobrir todo o corte.cobrir todo o corte.
—Ao que parece ele ainda se sente com direitos sobre ela.—Ao que parece ele ainda se sente com direitos sobre ela.
—Lavígnia!!!!  -  minha  irmã  estava  muito  brava  com  aquela—Lavígnia!!!!  -  minha  irmã  estava  muito  brava  com  aquela  

situação.situação.
—Damian ainda não aceitou a ideia de que eu não sou mais um dos—Damian ainda não aceitou a ideia de que eu não sou mais um dos  

seus brinquedinhos e eu estou me divertindo muito ao provar para ele oseus brinquedinhos e eu estou me divertindo muito ao provar para ele o   
contrário, ninguém vai se meter nisso, certo? - expliquei bem calminha econtrário, ninguém vai se meter nisso, certo? - expliquei bem calminha e  
levantei.levantei.

—Você é uma sádica, isso sim. - acusou Ágatha.—Você é uma sádica, isso sim. - acusou Ágatha.
—Que se dane! —Que se dane! 
Respondi indo deixar a caixa de primeiros socorros no banheiro doRespondi indo deixar a caixa de primeiros socorros no banheiro do   

andar de baixo e subi para meu quarto. Eu ainda tinha algo para fazerandar de baixo e subi para meu quarto. Eu ainda tinha algo para fazer   
aquela  noite  e  estava  muito  ansiosa  para  dar  uns  tiros  em  alguém,aquela  noite  e  estava  muito  ansiosa  para  dar  uns  tiros  em  alguém,   
principalmente se fosse um dos lacaios de Damian. Tomei banho e pusprincipalmente se fosse um dos lacaios de Damian. Tomei banho e pus   
um  vestido  preto  de  renda  pesada  com  saia  rodada,  fiz  minhaum  vestido  preto  de  renda  pesada  com  saia  rodada,  fiz  minha  
maquiagem básica com delineador e batom bem vermelho. Escondi ummaquiagem básica com delineador e batom bem vermelho. Escondi um  
punhal no cinto largo que usava na cintura e pus a pistola dentro da bolsapunhal no cinto largo que usava na cintura e pus a pistola dentro da bolsa   
com dois pentes extra. Quando desci, Neitan me olhou incrédulo.com dois pentes extra. Quando desci, Neitan me olhou incrédulo.

—Onde você vai?—Onde você vai?
—Tenho um compromisso, até mais tarde. - respondi seca.—Tenho um compromisso, até mais tarde. - respondi seca.
—Não vou deixar você ir sozinha. - decidiu ele levantando-se.—Não vou deixar você ir sozinha. - decidiu ele levantando-se.
—Não estou te pedindo permissão, agora senta aí e relaxa.—Não estou te pedindo permissão, agora senta aí e relaxa.
—Aquele cara deve estar atrás de você, Lavígnia! - ele se exaltou.—Aquele cara deve estar atrás de você, Lavígnia! - ele se exaltou.
—Ele  deve  estar  em  casa  lambendo  as  feridas  agora,  não  se—Ele  deve  estar  em  casa  lambendo  as  feridas  agora,  não  se  
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preocupe.preocupe.
—Esquece, Neitan! Essa daí quando enfia uma ideia na cabeça não—Esquece, Neitan! Essa daí quando enfia uma ideia na cabeça não  

tem como fazer desistir.tem como fazer desistir.
—“Essa daí” é o teu passado – fuzilei ela com o olhar – Por que não—“Essa daí” é o teu passado – fuzilei ela com o olhar – Por que não  

pega um pouco de gelo para ele, quem sabe amanhã não fica cheio depega um pouco de gelo para ele, quem sabe amanhã não fica cheio de  
hematomas.hematomas.

Só ouvi Neitan xingando e dei risada, no fundo eu bem que tinhaSó ouvi Neitan xingando e dei risada, no fundo eu bem que tinha  
gostado  de  vê-lo  quebrar  a  cara  de  Damian.  Neitan  era  um  lutadorgostado  de  vê-lo  quebrar  a  cara  de  Damian.  Neitan  era  um  lutador   
formidável eu só não contava que aquele idiota fosse tão forte quanto ele.formidável eu só não contava que aquele idiota fosse tão forte quanto ele.   
Era contra a lei da natureza que qualquer ser das trevas fosse tão forteEra contra a lei da natureza que qualquer ser das trevas fosse tão forte  
quanto os caçadores... Por que será que Damian era? Bem, fosse qual fossequanto os caçadores... Por que será que Damian era? Bem, fosse qual fosse  
a explicação eu deixaria para depois, já que tinha um caso para resolver.a explicação eu deixaria para depois, já que tinha um caso para resolver.   
O restaurante não estava muito cheio, olhei ao redor e não vi ninguémO restaurante não estava muito cheio, olhei ao redor e não vi ninguém  
conhecido ou suspeito. Escolhi uma mesa perto da janela e pedi um conhecido ou suspeito. Escolhi uma mesa perto da janela e pedi um drinkdrink  
sem álcool já que estava dirigindo e sozinha.sem álcool já que estava dirigindo e sozinha.

“Que noite agitada!”“Que noite agitada!”
Pensei  olhando  redor  e  imaginando  que  tinha  chegado  tarde  ePensei  olhando  redor  e  imaginando  que  tinha  chegado  tarde  e  

quem  quer  que  fosse  que  estava  me  esperando  já  tinha  ido  embora.quem  quer  que  fosse  que  estava  me  esperando  já  tinha  ido  embora.  
Beberiquei minha bebida de frutas vermelhas, ouvi a música calma queBeberiquei minha bebida de frutas vermelhas, ouvi a música calma que  
tocava,  revistei  o  bar  a  alguns  metros  e  nada,  ninguém  parecia  estartocava,  revistei  o  bar  a  alguns  metros  e  nada,  ninguém  parecia  estar   
interessado em mim. Depois de um dia conturbado nada como levar uminteressado em mim. Depois de um dia conturbado nada como levar um  
bolo de um desconhecido! Peguei meu celular para checar as mensagensbolo de um desconhecido! Peguei meu celular para checar as mensagens  
enquanto matava o tempo. Já fazia uns trinta minutos desde que eu tinhaenquanto matava o tempo. Já fazia uns trinta minutos desde que eu tinha  
chegado e eu iria esperar só mais uns dez ou vinte no máximo. chegado e eu iria esperar só mais uns dez ou vinte no máximo. 

Foi quando um garçom chegou e colocou uma taça com conhaqueFoi quando um garçom chegou e colocou uma taça com conhaque  
na mesa.na mesa.

—Eu não pedi isso. - retruquei confusa.—Eu não pedi isso. - retruquei confusa.
—Foi um cavalheiro que lhe mandou. - disse.—Foi um cavalheiro que lhe mandou. - disse.

                                                                             ~~ 396396 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

—Quem? - perguntei rápido.—Quem? - perguntei rápido.
—Aquele ali perto do... - ele virou e parou de falar – ele estava ali—Aquele ali perto do... - ele virou e parou de falar – ele estava ali   

agora mesmo, deve ter ido ao banheiro. Com licença.agora mesmo, deve ter ido ao banheiro. Com licença.
Então ele estava ali, esteve ali o tempo todo e eu não percebi? OlheiEntão ele estava ali, esteve ali o tempo todo e eu não percebi? Olhei  

ao redor novamente buscando por alguém conhecido, então reparei queao redor novamente buscando por alguém conhecido, então reparei que  
no guardanapo tinha alguma coisa escrita, franzi as sobrancelhas e li umano guardanapo tinha alguma coisa escrita, franzi as sobrancelhas e li uma  
mensagem:mensagem:

“Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem pensa que eu morri é ela“Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem pensa que eu morri é ela   
mas  vivinho aqui estou eu.”mas  vivinho aqui estou eu.”  

—Surpresa!—Surpresa!
Ouvi uma voz muito satisfeita e me virei deixando o queixo cairOuvi uma voz muito satisfeita e me virei deixando o queixo cair  

quase no chão. Ele estava com um sorriso enorme no rosto e a expressãoquase no chão. Ele estava com um sorriso enorme no rosto e a expressão  
era muito debochada e cínica.era muito debochada e cínica.

—Você devia ver a sua cara! Tá um sarro. - disse ele sentando-se na—Você devia ver a sua cara! Tá um sarro. - disse ele sentando-se na   
cadeira do outro lado da pequena mesa, tinha um copo de uísque na mão.cadeira do outro lado da pequena mesa, tinha um copo de uísque na mão.   
- Quanto tempo, né?- Quanto tempo, né?

Fiquei uns vinte segundos totalmente sem reação! Aquilo não eraFiquei uns vinte segundos totalmente sem reação! Aquilo não era   
possível, não podia ser ele.possível, não podia ser ele.

—Isso só pode ser... brincadeira. - gaguejei absolutamente perplexa.—Isso só pode ser... brincadeira. - gaguejei absolutamente perplexa.
—Ah obrigado, eu sei que sou tão bonito, simpático e irresistível—Ah obrigado, eu sei que sou tão bonito, simpático e irresistível  

que nem pareço de verdade. - brincou tomando um gole – Mas nossa,que nem pareço de verdade. - brincou tomando um gole – Mas nossa,   
como  você  mudou,  hein?  Quase  não  te  reconheci  naquele  vídeo  mascomo  você  mudou,  hein?  Quase  não  te  reconheci  naquele  vídeo  mas  
tenho que te dizer que sempre acreditei no seu potencial.tenho que te dizer que sempre acreditei no seu potencial.

Eu pisquei e sacudi de leve a cabeça, aquilo não podia ser possível,Eu pisquei e sacudi de leve a cabeça, aquilo não podia ser possível,   
ele estava...ele estava...

—Mas você morreu! - falei surpresa.—Mas você morreu! - falei surpresa.
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—Infelizmente  sim  –  ele  baixou  o  olhar  com  um  falso  pesar  e—Infelizmente  sim  –  ele  baixou  o  olhar  com  um  falso  pesar  e   
depois riu – mas sobrevivi.depois riu – mas sobrevivi.

—Não é possível.—Não é possível.
—Olha, se você não fechar a boca vai acabar engolindo uma mosca—Olha, se você não fechar a boca vai acabar engolindo uma mosca   

– ele apontou o indicador para mim – se bem que não vi nenhuma por– ele apontou o indicador para mim – se bem que não vi nenhuma por   
aqui.aqui.

Se alguém me contasse eu jamais acreditaria. Era ele! Ele! DiferenteSe alguém me contasse eu jamais acreditaria. Era ele! Ele! Diferente  
de como estava da última vez que o vi, não estava mais tão magro, agorade como estava da última vez que o vi, não estava mais tão magro, agora  
estava com um corpo atlético, forte. Estava um pouco mais velho e algoestava com um corpo atlético, forte. Estava um pouco mais velho e algo  
que eu poderia me odiar por admitir, estava muito bonito.que eu poderia me odiar por admitir, estava muito bonito.

—Juan?!—Juan?!
—Em carne, osso e gostosura. - ele riu afastando as mãos aos lados—Em carne, osso e gostosura. - ele riu afastando as mãos aos lados  

do corpo.do corpo.
—Isso não é possível. - cobri os lábios com a mão.—Isso não é possível. - cobri os lábios com a mão.
—Claro que é, quer conferir? - estendeu a mão para mim – Se bem—Claro que é, quer conferir? - estendeu a mão para mim – Se bem  

que você está tão gata que eu não me importaria se você quisesse conferirque você está tão gata que eu não me importaria se você quisesse conferir   
tudo.tudo.

Bem...  era  o mesmo idiota!  Com toda sua ironia e cinismo,  comBem...  era  o mesmo idiota!  Com toda sua ironia e cinismo,  com   
aquele  olhar  de  tigre  mirando  uma  presa  mas  ao  mesmo  lascivo  eaquele  olhar  de  tigre  mirando  uma  presa  mas  ao  mesmo  lascivo  e  
debochado.  Mas  pensando bem,  quem havia  me dito  que Juan estavadebochado.  Mas  pensando bem,  quem havia  me dito  que Juan estava  
morto? O rei das mentiras!morto? O rei das mentiras!

—Acho  que  a  pergunta  mais  óbvia  é:  como?  -  indaguei  ainda—Acho  que  a  pergunta  mais  óbvia  é:  como?  -  indaguei  ainda  
entorpecida por aquela grande surpresa, ele deu de ombros.entorpecida por aquela grande surpresa, ele deu de ombros.

—O  plano  era  fazer  você  pensar  que  eu  morri  sem  que  eu—O  plano  era  fazer  você  pensar  que  eu  morri  sem  que  eu  
precisasse morrer, amor.precisasse morrer, amor.

—Damian mandou você aqui? - eu quis saber já me mordendo de—Damian mandou você aqui? - eu quis saber já me mordendo de  
ódio.ódio.

—Fala sério, acha que eu tenho cara de ainda ser um pau-mandado—Fala sério, acha que eu tenho cara de ainda ser um pau-mandado  
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daqueles  malditos?  A propósito,  como você  descobriu  que estavam tedaqueles  malditos?  A propósito,  como você  descobriu  que estavam te   
fazendo de otária? Damian nunca falou disso.fazendo de otária? Damian nunca falou disso.

—Você também sabia. - minha voz saiu rasgando entre os dentes.—Você também sabia. - minha voz saiu rasgando entre os dentes.
—Claro – ele fez um muxoxo – mas vem cá – ele se inclinou sobre a—Claro – ele fez um muxoxo – mas vem cá – ele se inclinou sobre a   

mesa e sussurrou – você já virou uma caçadora?mesa e sussurrou – você já virou uma caçadora?
—Vou ter prazer em te mostrar isso. - ameacei.—Vou ter prazer em te mostrar isso. - ameacei.
—Deixa de ser chata, estou aqui em missão de paz... bem, mais ou—Deixa de ser chata, estou aqui em missão de paz... bem, mais ou  

menos.menos.
—Como assim?—Como assim?
—Não quer conversar sobre isso num lugar mais reservado? Não—Não quer conversar sobre isso num lugar mais reservado? Não  

estou muito a fim de me descobrirem, essa cidade é pequena.estou muito a fim de me descobrirem, essa cidade é pequena.
—Você sabe que agora eu posso arrancar sua cabeça e costurar pelo—Você sabe que agora eu posso arrancar sua cabeça e costurar pelo   

lado avesso, né?lado avesso, né?
—Nossa que insuportável  que você ficou!  Já  estou começando a—Nossa que insuportável  que você ficou!  Já  estou começando a  

sentir saudades de quando você era uma ratinha assustada. sentir saudades de quando você era uma ratinha assustada. 
Falou ao se levantar e jogou na mesa uma nota que pagaria nossasFalou ao se levantar e jogou na mesa uma nota que pagaria nossas  

bebidas e ainda sobraria.bebidas e ainda sobraria.
—É melhor você se esquecer dela.—É melhor você se esquecer dela.
—Já percebi, e então? Vai ficar a noite toda me ameaçando de morte—Já percebi, e então? Vai ficar a noite toda me ameaçando de morte  

ou  vou  poder  te  contar  o  que  há  anos  tenho  para  contar?  -  exigiuou  vou  poder  te  contar  o  que  há  anos  tenho  para  contar?  -  exigiu   
impaciente e eu achei que gostaria de escutar.impaciente e eu achei que gostaria de escutar.

—Tudo bem – levantei – não tenho nada a perder mas você tem se—Tudo bem – levantei – não tenho nada a perder mas você tem se  
tentar me enganar.tentar me enganar.

—Aff.—Aff.
Então ele me deu passagem com um gesto exagerado bem típicoEntão ele me deu passagem com um gesto exagerado bem típico  

dele e saímos do restaurante. Assim que chegamos à calçada ele acendeudele e saímos do restaurante. Assim que chegamos à calçada ele acendeu  
um detestável cigarro.um detestável cigarro.

—Aonde vamos? - perguntei e ele indicou uma praça pequena e—Aonde vamos? - perguntei e ele indicou uma praça pequena e  
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deserta a alguns metros – Por que não me conta logo o que tem a dizer?deserta a alguns metros – Por que não me conta logo o que tem a dizer?
—É tanta coisa que garanto que você não faz a mais remota ideia. -—É tanta coisa que garanto que você não faz a mais remota ideia. -   

provocou  minha  curiosidade  enquanto  caminhávamos  –  antes  só  meprovocou  minha  curiosidade  enquanto  caminhávamos  –  antes  só  me  
confirma uma coisinha.confirma uma coisinha.

—O que é?—O que é?
—Se posso confiar em você.—Se posso confiar em você.
—Não! Vou derrubar você enfiar uma bala no seu cérebro assim—Não! Vou derrubar você enfiar uma bala no seu cérebro assim  

que terminar o que tiver que contar. - falei sério mesmo.que terminar o que tiver que contar. - falei sério mesmo.
—Han-han – Juan fez um estalinho – resposta errada, chatinha. Isso—Han-han – Juan fez um estalinho – resposta errada, chatinha. Isso  

não seria nada conveniente.não seria nada conveniente.
—Só se não for para ti porque para mim vai ser muito prazeroso.—Só se não for para ti porque para mim vai ser muito prazeroso.   

Você tentou me matar, se é que se esqueceu desse detalhe.Você tentou me matar, se é que se esqueceu desse detalhe.
Lembrei-o quando chegamos à praça. Tinham mesas e bancos deLembrei-o quando chegamos à praça. Tinham mesas e bancos de  

concreto onde as pessoas jogavam xadrez, ele sentou-se em uma delas econcreto onde as pessoas jogavam xadrez, ele sentou-se em uma delas e  
apoiou um pé no banco.apoiou um pé no banco.

—Não tentei, isso fazia parte do plano Engana Lavígnia parte final.—Não tentei, isso fazia parte do plano Engana Lavígnia parte final.   
- disse tranquilamente e eu arfei.- disse tranquilamente e eu arfei.

—Como assim?—Como assim?
—Antes me diz como foi  que você descobriu que o  —Antes me diz como foi  que você descobriu que o  playboyzinhoplayboyzinho   

estava te enganando.estava te enganando.
——PlayboizinhoPlayboizinho??  -  repeti  achando engraçado e estranho ao mesmo- repeti  achando engraçado e estranho ao mesmo  

tempo.tempo.
—Odeio aquele idiota, só para esclarecer. - balançou a cabeça.—Odeio aquele idiota, só para esclarecer. - balançou a cabeça.
—Achei que você fosse da família. - falei puxando a arma da bolsa e—Achei que você fosse da família. - falei puxando a arma da bolsa e   

apontando  no  meio  da  testa  dele  –  e  eu  não  tenho  planos  muitoapontando  no  meio  da  testa  dele  –  e  eu  não  tenho  planos  muito   
civilizados para ninguém que tenha o sobrenome Moreton e Cavagnaro.civilizados para ninguém que tenha o sobrenome Moreton e Cavagnaro.
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—Ah calma aí, Buffy—Ah calma aí, Buffy1414. Acha mesmo que eu viria sozinho atrás de. Acha mesmo que eu viria sozinho atrás de  
você? Se eu quisesse matá-la teria que ter vindo acompanhado de umavocê? Se eu quisesse matá-la teria que ter vindo acompanhado de uma  
turma ou no mínimo estar bem armado. Não acha? - então ele abriu aturma ou no mínimo estar bem armado. Não acha? - então ele abriu a   
jaqueta para mostrar que de fato estava desarmado.jaqueta para mostrar que de fato estava desarmado.

—Você é  uma caixa  de  surpresas,  Juan.  Até  meia  hora  atrás  eu—Você é  uma caixa  de  surpresas,  Juan.  Até  meia  hora  atrás  eu  
achava  que  você  estivesse  morto  mas  não  está,  pelo  menos  nãoachava  que  você  estivesse  morto  mas  não  está,  pelo  menos  não  
totalmente. - debochei.totalmente. - debochei.

—Ha ha ha estou morrendo de rir – mas na verdade ele fazia uma—Ha ha ha estou morrendo de rir – mas na verdade ele fazia uma  
careta engraçada – só estou arriscando meu couro vindo à cidade daquelecareta engraçada – só estou arriscando meu couro vindo à cidade daquele  
ninho de  ratos  porque preciso  de  você.  -  revelou e  eu torci  o  nariz  eninho de  ratos  porque preciso  de  você.  -  revelou e  eu torci  o  nariz  e  
abaixei a arma.abaixei a arma.

—E no que exatamente eu poderia ajudá-lo e o mais importante,—E no que exatamente eu poderia ajudá-lo e o mais importante,   
por que eu ajudaria?por que eu ajudaria?

—Bem...  primeiro porque você e os outros membros do clube da—Bem...  primeiro porque você e os outros membros do clube da  
luta são a minha melhor chance de me vingar daqueles malditos, segundoluta são a minha melhor chance de me vingar daqueles malditos, segundo  
porque  eu  sei  muito  mais  coisas  sobre  eles  do  que  você  imaginaria  eporque  eu  sei  muito  mais  coisas  sobre  eles  do  que  você  imaginaria  e  
terceiro – ele soltou uma nuvem de fumaça daquele cigarro fedido – sou aterceiro – ele soltou uma nuvem de fumaça daquele cigarro fedido – sou a   
única testemunha de que eles tentaram matar você, por que acha que elesúnica testemunha de que eles tentaram matar você, por que acha que eles   
querem me dar um sumiço? Posso acabar de uma vez por todas essequerem me dar um sumiço? Posso acabar de uma vez por todas esse   
tratinhotratinho de paz idiota que tua família insiste em manter com eles. de paz idiota que tua família insiste em manter com eles.

—Tá legal, conseguiu chamar minha atenção. - guardei a arma, fui—Tá legal, conseguiu chamar minha atenção. - guardei a arma, fui   
até a mesa em frente e sentei nela – Conte tudo que eu preciso saber.até a mesa em frente e sentei nela – Conte tudo que eu preciso saber.

—Vamos com calma,  predadora.  -  ele  deu um largo  e  reluzente—Vamos com calma,  predadora.  -  ele  deu um largo  e  reluzente   
sorriso  –  Não  vou  dar  todas  as  minhas  cartas  assim,  tenho  que  mesorriso  –  Não  vou  dar  todas  as  minhas  cartas  assim,  tenho  que  me  
certificar que posso confiar em ti. Como vou saber se depois de esmagar ocertificar que posso confiar em ti. Como vou saber se depois de esmagar o   
Damian e aquela cabeça de fósforo você não vai acabar comigo? Damian e aquela cabeça de fósforo você não vai acabar comigo? 

1414 Buffy – A Caçadora de Vampiros, popular série da tevê americana.Buffy – A Caçadora de Vampiros, popular série da tevê americana.
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—Aí já fica difícil, eu existo para dar fim a coisas como você.—Aí já fica difícil, eu existo para dar fim a coisas como você.
—Quanta gentileza, não me admira que ainda esteja solteira, você—Quanta gentileza, não me admira que ainda esteja solteira, você  

sempre foi muito chatinha mas agora está insuportável com esse ar desempre foi muito chatinha mas agora está insuportável com esse ar de  
rebelde sem causa.rebelde sem causa.

—Não é sem causa e vai falando porque estou começando a ficar—Não é sem causa e vai falando porque estou começando a ficar   
impaciente.impaciente.

—Como soube que o bebezinho da mamãe bruxa estava fazendo—Como soube que o bebezinho da mamãe bruxa estava fazendo  
você de trouxa? - foi direto e reto.você de trouxa? - foi direto e reto.

—Bebezinho da mamãe? - repeti e ele ergueu uma sobrancelha.—Bebezinho da mamãe? - repeti e ele ergueu uma sobrancelha.
—Você já vai saber, vai conta aí.—Você já vai saber, vai conta aí.
—Bem...  foi  bem ao  acaso,  ouvi  uma conversa  dele  com aquela—Bem...  foi  bem ao  acaso,  ouvi  uma conversa  dele  com aquela  

cretina. Só isso. - relatei como se aquilo não me embrulhasse o estômago.cretina. Só isso. - relatei como se aquilo não me embrulhasse o estômago.
—E o que você soube exatamente? - sondou.—E o que você soube exatamente? - sondou.
—Primeiro,  como  você  sabe  que  não  estou  mais  com  aquele—Primeiro,  como  você  sabe  que  não  estou  mais  com  aquele  

desgraçado?desgraçado?
—Ah predadora – ele sorriu – eu nunca achei você fosse burra, eu—Ah predadora – ele sorriu – eu nunca achei você fosse burra, eu   

sempre soube, depois daquela reunião, que você era a gatinha da visão dasempre soube, depois daquela reunião, que você era a gatinha da visão da   
Ariadne. Uma hora a casa do  Ariadne. Uma hora a casa do  playboizinhoplayboizinho ia cair e quando você sumiu ia cair e quando você sumiu  
coincidentemente junto com os amiguinhos sarados – ele riu – aquilo filhocoincidentemente junto com os amiguinhos sarados – ele riu – aquilo filho   
da mãe surtou totalmente.da mãe surtou totalmente.

—Hum... então ele sabia que eu tinha ido com os Otman?—Hum... então ele sabia que eu tinha ido com os Otman?
—Sabia mas não sabia porquê. Se você tinha se envolvido com o—Sabia mas não sabia porquê. Se você tinha se envolvido com o  

grandalhão, se tinha ido porque descobriu o que ele estava fazendo, segrandalhão, se tinha ido porque descobriu o que ele estava fazendo, se  
tinha aceitado ser uma caçadora, enfim, eram algumas possibilidades.tinha aceitado ser uma caçadora, enfim, eram algumas possibilidades.

—E o que Damian estava realmente fazendo?—E o que Damian estava realmente fazendo?
—O que você já sabe? - ele estava cauteloso.—O que você já sabe? - ele estava cauteloso.
—Que ele estava me usando  para espionar o Conselho e impedir—Que ele estava me usando  para espionar o Conselho e impedir  

que eu me tornasse caçadora.que eu me tornasse caçadora.  
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—Hum... então você não faz ideia de que eles te espionavam desde—Hum... então você não faz ideia de que eles te espionavam desde  
que você  era  uma criança e  não  tinham certeza  se  você  era  a  mesmaque você  era  uma criança e  não  tinham certeza  se  você  era  a  mesma  
Lavígnia  da profecia? Lavígnia  da profecia? 

—Eles fizeram isso? - pisquei.—Eles fizeram isso? - pisquei.
—Claro, gatinha. Eles morrem de medo de ti e têm uma boa razão,—Claro, gatinha. Eles morrem de medo de ti e têm uma boa razão,   

você é a vingadora do sangue da Ariadne e um pouco mais.você é a vingadora do sangue da Ariadne e um pouco mais.
—Eu li aquelas folhas mas o que é esse um pouco mais?—Eu li aquelas folhas mas o que é esse um pouco mais?
—Essa informação eu vou guardar na manga,  só por precaução.—Essa informação eu vou guardar na manga,  só por precaução.  

Agora  escuta  bem,  a  tua  vida  inteira  foi  monitorada  por  eles,  lembraAgora  escuta  bem,  a  tua  vida  inteira  foi  monitorada  por  eles,  lembra  
quando você correu atrás de uma borboleta e se perdeu na floresta? - fizquando você correu atrás de uma borboleta e se perdeu na floresta? - fiz   
que sim – não tinha borboleta nenhuma, Damian hipnotizou você e teque sim – não tinha borboleta nenhuma, Damian hipnotizou você e te   
levou  para  a  floresta  –  juro  que  meu queixo  caiu  –  você  não  lembralevou  para  a  floresta  –  juro  que  meu queixo  caiu  –  você  não  lembra  
porque ele apagou da tua mente mas naquela tarde esteve pela primeiraporque ele apagou da tua mente mas naquela tarde esteve pela primeira  
vez na mansão deles.vez na mansão deles.

—O quê?! - um arrepio me percorreu.—O quê?! - um arrepio me percorreu.
—Eles queriam avaliar você.—Eles queriam avaliar você.
—Poderiam ter me matado, por que não fizeram isso?—Poderiam ter me matado, por que não fizeram isso?
—Porque não queriam arriscar recomeçar a guerra com tua família,—Porque não queriam arriscar recomeçar a guerra com tua família,   

por  que  acha  que  depois  daquele  dia  teu  pai  cercou  a  família  depor  que  acha  que  depois  daquele  dia  teu  pai  cercou  a  família  de   
seguranças? Você era só uma hipótese a ser confirmada mas depois deseguranças? Você era só uma hipótese a ser confirmada mas depois de  
um tempo estavam tão apavorados que decidiram mesmo dar um fim emum tempo estavam tão apavorados que decidiram mesmo dar um fim em  
ti. Foi quando aquele espirro dos Moreton atacou você e a amiguinha nati. Foi quando aquele espirro dos Moreton atacou você e a amiguinha na   
praia, como ele errou o alvo tentou de novo provocando o acidente depraia, como ele errou o alvo tentou de novo provocando o acidente de   
carro no qual o teu pai morreu.carro no qual o teu pai morreu.

—Disso eu já sabia. - minha voz saiu gelada – O que mais?—Disso eu já sabia. - minha voz saiu gelada – O que mais?
—Bom  –  deu  de  ombros  acendendo  outro  cigarro  –  como  não—Bom  –  deu  de  ombros  acendendo  outro  cigarro  –  como  não   

conseguiram  matá-la  acharam  melhor  controlá-la,  daí  começou  oconseguiram  matá-la  acharam  melhor  controlá-la,  daí  começou  o   
joguinho  de  sedução  dele  contigo.  A  princípio  era  para  a  missão  serjoguinho  de  sedução  dele  contigo.  A  princípio  era  para  a  missão  ser  
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minha – ele deu um sorriso safado – mas depois da maneira como vocêminha – ele deu um sorriso safado – mas depois da maneira como você  
me enfrentou na sala de reuniões eu achei muito mais conveniente deixarme enfrentou na sala de reuniões eu achei muito mais conveniente deixar  
você odiar o Damian e não eu. - ele riu.você odiar o Damian e não eu. - ele riu.

—Bem... eu não diria que gosto de ti mas como assim?—Bem... eu não diria que gosto de ti mas como assim?
—Por que acha que te provoquei tanto? Eu estava cutucando a onça—Por que acha que te provoquei tanto? Eu estava cutucando a onça  

com  vara  curta  para  saber  se  era  você  a  mulher  certa,  aquela  que  acom  vara  curta  para  saber  se  era  você  a  mulher  certa,  aquela  que  a   
Ariadne viu. Do jeito que você me olhava na época eu tive certeza de queAriadne viu. Do jeito que você me olhava na época eu tive certeza de que   
já estava andando com os outros caçadores e isso era exatamente o que eujá estava andando com os outros caçadores e isso era exatamente o que eu  
precisava.precisava.

—Eles também pensaram isso?—Eles também pensaram isso?
—Desconfiaram, fingiram de bonzinhos na frente do Conselho mas—Desconfiaram, fingiram de bonzinhos na frente do Conselho mas  

depois aprovaram o que eu fiz tirando o fato de que naquele momentodepois aprovaram o que eu fiz tirando o fato de que naquele momento  
você não ia com minha cara e não ia querer ser minha garota.você não ia com minha cara e não ia querer ser minha garota.

—Que falsos – rosnei – mas se me vigiavam como não sabiam que—Que falsos – rosnei – mas se me vigiavam como não sabiam que  
eu não tinha contato com o Caçador?eu não tinha contato com o Caçador?

—Porque vampiros  não andam de dia,  amor.  Não tinham como—Porque vampiros  não andam de dia,  amor.  Não tinham como  
seguir todos os teus passos. Queriam que eu bancasse o “Don Juan” - eleseguir todos os teus passos. Queriam que eu bancasse o “Don Juan” - ele   
fez aspas - e a conquistasse mas isso mas eu os convenci de que era umafez aspas - e a conquistasse mas isso mas eu os convenci de que era uma   
má  ideia  para  um  pobre  semi-imortal  como  eu  pois  incorreria  demá  ideia  para  um  pobre  semi-imortal  como  eu  pois  incorreria  de  
conseguir encontrá-la durante o dia e o Damian é o único que consegueconseguir encontrá-la durante o dia e o Damian é o único que consegue   
andar de dia.andar de dia.

—Por quê? - franzi as sobrancelhas.—Por quê? - franzi as sobrancelhas.
—Porque ele não é só um vampiro, Lavígnia, o desgraçado é uma—Porque ele não é só um vampiro, Lavígnia, o desgraçado é uma  

criatura bem rara no mundo sobrenatural. Ele é um híbrido de humanocriatura bem rara no mundo sobrenatural. Ele é um híbrido de humano  
com vampiro chamado dampiro, uma criatura proveniente da mitologiacom vampiro chamado dampiro, uma criatura proveniente da mitologia  
dos Balcãs.dos Balcãs.

—Dampiro? - repeti absolutamente perdida.—Dampiro? - repeti absolutamente perdida.
—Aposto que essa nem o poderoso braço secreto do Vaticano sabia,—Aposto que essa nem o poderoso braço secreto do Vaticano sabia,   
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né?né?
—Bem, na verdade não. - balbuciei.—Bem, na verdade não. - balbuciei.
—Viu? Eu disse que teria utilidade para ti – ele apontou o indicador—Viu? Eu disse que teria utilidade para ti – ele apontou o indicador  

– o Damian é mesmo filho da Sofia e do Luther.– o Damian é mesmo filho da Sofia e do Luther.
—Mas vampiros não reproduzem! - exclamei.—Mas vampiros não reproduzem! - exclamei.
—Não  mas  adoramos  tentar  –  ele  riu  –  falando  sério,  eles—Não  mas  adoramos  tentar  –  ele  riu  –  falando  sério,  eles  

reproduziram pois estavam sob um feitiço e aqui está a primeira parte doreproduziram pois estavam sob um feitiço e aqui está a primeira parte do   
que você nem imaginava, a Sofia não é uma vampira. - ele sussurrou ao seque você nem imaginava, a Sofia não é uma vampira. - ele sussurrou ao se  
inclinar para mim acho que mais para ver minha cara de espanto total.inclinar para mim acho que mais para ver minha cara de espanto total.

—O... quê? - gaguejei.—O... quê? - gaguejei.
—É isso mesmo que eu disse, aquela piranha é uma bruxa, você—É isso mesmo que eu disse, aquela piranha é uma bruxa, você  

nunca se perguntou por que ela consegue prever o futuro e pinta numnunca se perguntou por que ela consegue prever o futuro e pinta num  
quadro? - inqueriu ele e eu fiz que sim. - Vampiros não podem fazer isso.quadro? - inqueriu ele e eu fiz que sim. - Vampiros não podem fazer isso.

—Confesso que já tinha me perguntado a respeito mas eu jamais—Confesso que já tinha me perguntado a respeito mas eu jamais  
imaginaria que ela não fosse uma vampira!imaginaria que ela não fosse uma vampira!

—Ninguém além deles sabe, nem os Von Otman, nem o Vaticano e—Ninguém além deles sabe, nem os Von Otman, nem o Vaticano e   
vocês se achando os reis da cocada preta. - riu ele e realmente eu me sentivocês se achando os reis da cocada preta. - riu ele e realmente eu me senti   
outra vez enganada por Damian – viu? Você estava disposta a começaroutra vez enganada por Damian – viu? Você estava disposta a começar   
uma  guerra  contra  inimigos  que  você  nem  conhece,  não  iria  jamaisuma  guerra  contra  inimigos  que  você  nem  conhece,  não  iria  jamais   
conseguir matar aquelas bruxas sem saber como.conseguir matar aquelas bruxas sem saber como.

—De fato – fixei os olhos no chão por alguns instantes pensando—De fato – fixei os olhos no chão por alguns instantes pensando  
que algumas bruxas só podem ser destruídas por fogo, outras com algunsque algumas bruxas só podem ser destruídas por fogo, outras com alguns  
elementos da natureza do local onde elas nasceram, etc – acho que vocêelementos da natureza do local onde elas nasceram, etc – acho que você   
tem razão.tem razão.

—Eu sempre tenho razão mas a que especificamente se refere?—Eu sempre tenho razão mas a que especificamente se refere?
—Se  houver  mais  segredos  como  esse,  eu  realmente  preciso  de—Se  houver  mais  segredos  como  esse,  eu  realmente  preciso  de  

você. - admiti.você. - admiti.
—Precisa e eu preciso de ti e dos teus amiguinhos.—Precisa e eu preciso de ti e dos teus amiguinhos.
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—Quer se vingar deles por quê?—Quer se vingar deles por quê?
—Uma coisa de cada vez, predadora. Vamos terminar a historinha—Uma coisa de cada vez, predadora. Vamos terminar a historinha  

de quem é o seu ex – eu assenti – para a Sofia conseguir engravidar de umde quem é o seu ex – eu assenti – para a Sofia conseguir engravidar de um  
vampiro, ele teria que ter seu lado humano trazido de volta sem matar ovampiro, ele teria que ter seu lado humano trazido de volta sem matar o   
sobrenatural que eles queriam que o filho tivesse. Então a Sofia junto comsobrenatural que eles queriam que o filho tivesse. Então a Sofia junto com  
a Danúsia fizeram um ritual profano, coisa do mal mesmo com sacrifícioa Danúsia fizeram um ritual profano, coisa do mal mesmo com sacrifício   
humano e essas coisas.humano e essas coisas.

—Não  é  possível.  -  minha  voz  saiu  num  sussurro,  eu  estava—Não  é  possível.  -  minha  voz  saiu  num  sussurro,  eu  estava  
abismada com o que estava ouvindo, aquilo era... assustador.abismada com o que estava ouvindo, aquilo era... assustador.

—Ah é possível sim, aquelas coisas são muitos estranhas e você não—Ah é possível sim, aquelas coisas são muitos estranhas e você não  
tem ideia, Lavígnia, do quanto eu os odeio.tem ideia, Lavígnia, do quanto eu os odeio.

—E no que Damian é diferente de um vampiro comum?—E no que Damian é diferente de um vampiro comum?
—Bem... ele anda de dia, não precisa tanto de sangue para viver,—Bem... ele anda de dia, não precisa tanto de sangue para viver,   

consegue  se  refletir  num  espelho,  entra  em  qualquer  lugar  sem  serconsegue  se  refletir  num  espelho,  entra  em  qualquer  lugar  sem  ser   
convidado, enfim, é quase um ser-humano.convidado, enfim, é quase um ser-humano.

—Mas é imortal. - sussurrei.—Mas é imortal. - sussurrei.
—E é uma criatura muito estranha, Lavígnia. Ele se empenhou ao—E é uma criatura muito estranha, Lavígnia. Ele se empenhou ao  

máximo para que tu visses só seu lado humano, mas acredite, o condemáximo para que tu visses só seu lado humano, mas acredite, o conde  
Drácula deveria ser o pai dele. - as palavras de Juan saíram sem um pingoDrácula deveria ser o pai dele. - as palavras de Juan saíram sem um pingo  
do sarcasmo de sempre e eu engoli em seco.do sarcasmo de sempre e eu engoli em seco.

—Eu nunca teria imaginado... mas o que eu quero realmente saber—Eu nunca teria imaginado... mas o que eu quero realmente saber  
é o que houve naquela noite? Por que você disse que não tentou me mataré o que houve naquela noite? Por que você disse que não tentou me matar   
se eu quase morri? se eu quase morri? 

—Calminha, predadora.  Não foi naquela noite que eles tentaram—Calminha, predadora.  Não foi naquela noite que eles tentaram  
matá-la, aquela noite era para Damian ganhar totalmente sua confiança.matá-la, aquela noite era para Damian ganhar totalmente sua confiança.   
Só que eu tinha outros planos.Só que eu tinha outros planos.

—Claro...  - relembrei as cenas num flash, Juan era o “único” que—Claro...  - relembrei as cenas num flash, Juan era o “único” que  
queria me matar e era da família então se Damian matasse alguém daqueria me matar e era da família então se Damian matasse alguém da  
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própria família teria minha confiança e gratidão, mas que cretinos – masprópria família teria minha confiança e gratidão, mas que cretinos – mas  
qual  eram  seus  planos?  -  indaguei  ele  tragou  outra  longa  nuvem  dequal  eram  seus  planos?  -  indaguei  ele  tragou  outra  longa  nuvem  de  
fumaça para soltá-la em seguida.fumaça para soltá-la em seguida.

—Eu queria levar o Caçador para lá, queria que eles vissem como o—Eu queria levar o Caçador para lá, queria que eles vissem como o   
Damian estava te manipulando, queria trazer à tona a antiga guerra entreDamian estava te manipulando, queria trazer à tona a antiga guerra entre   
as famílias de vocês mas você – ele fez uma cara de bravo – tinha queas famílias de vocês mas você – ele fez uma cara de bravo – tinha que   
estragar tudo chamando o idiota do Damian antes da hora, quando eleestragar tudo chamando o idiota do Damian antes da hora, quando ele  
chegasse era para o Caçador já estar lá então eu diria tudo que sabia quechegasse era para o Caçador já estar lá então eu diria tudo que sabia que  
eles estavam tramando e proporia uma troca. Eu os delataria ao Conselhoeles estavam tramando e proporia uma troca. Eu os delataria ao Conselho  
e vocês me ajudariam a matar Crison, mas você estragou tudo.e vocês me ajudariam a matar Crison, mas você estragou tudo.

Terminou sua narrativa meio irritado e eu juntei as peças daqueleTerminou sua narrativa meio irritado e eu juntei as peças daquele  
quebra-cabeças. Tudo fazia certo sentido.quebra-cabeças. Tudo fazia certo sentido.

—Mas você me bateu, fiquei toda machucada, como explica essa—Mas você me bateu, fiquei toda machucada, como explica essa  
parte? - eu estava brava mas ele riu.parte? - eu estava brava mas ele riu.

—Não querendo desmenti-la mas foram o Demétrio e a Helena que—Não querendo desmenti-la mas foram o Demétrio e a Helena que  
te deram uma surra. Os M&C ordenaram que você se machucasse mas note deram uma surra. Os M&C ordenaram que você se machucasse mas no   
fundo eu queria mesmo era ver você arrancando umas cabeças.fundo eu queria mesmo era ver você arrancando umas cabeças.

—Eu não sabia quem eu era naquela época e você deveria saber já—Eu não sabia quem eu era naquela época e você deveria saber já   
que sabe tantas coisas! - quase gritei.que sabe tantas coisas! - quase gritei.

—Mas não sabia e – ele levantou o dedo indicador – eu já tinha—Mas não sabia e – ele levantou o dedo indicador – eu já tinha  
tentado falar contigo antes mas aí o Caçador apareceu e quebrou minhatentado falar contigo antes mas aí o Caçador apareceu e quebrou minha  
cara, como eu ia saber que vocês não andavam juntos daquele jeito? cara, como eu ia saber que vocês não andavam juntos daquele jeito? 

Ele falou de um jeito engraçado e eu ri, maneei a cabeça e voltei aEle falou de um jeito engraçado e eu ri, maneei a cabeça e voltei a   
olhar para ele.olhar para ele.

—Está bem, nunca conseguimos conversar direito mas se naquela—Está bem, nunca conseguimos conversar direito mas se naquela   
tarde você conseguiu chegar perto de mim por que não tentou antes?tarde você conseguiu chegar perto de mim por que não tentou antes?

—Sabe essa insígnia que você tem aí nesse lindo pescocinho? Ela te—Sabe essa insígnia que você tem aí nesse lindo pescocinho? Ela te   
deixa invisível às visões daquela bruxa do demônio, se eu tentasse falardeixa invisível às visões daquela bruxa do demônio, se eu tentasse falar  
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contigo antes daquele dia ela saberia, aquele dia foi todo planejado.contigo antes daquele dia ela saberia, aquele dia foi todo planejado.
—Mas se nós ficamos tanto tempo juntos naquela tarde por que não—Mas se nós ficamos tanto tempo juntos naquela tarde por que não  

me contou tudo isso? - exigi e ele revirou os olhos.me contou tudo isso? - exigi e ele revirou os olhos.
—Eu  não  podia!  Eles  estavam  lá  naquele  prédio,  Lavígnia!  O—Eu  não  podia!  Eles  estavam  lá  naquele  prédio,  Lavígnia!  O  

Damian esteve  naquele  quarto  enquanto  você  estava  desacordada,  eleDamian esteve  naquele  quarto  enquanto  você  estava  desacordada,  ele  
hipnotizou tua  prima para que ela  estivesse na rua  na hora  que vocêhipnotizou tua  prima para que ela  estivesse na rua  na hora  que você  
saísse  do  trabalho,  eles  estavam  atrás  da  porta  quando  aqueles  doissaísse  do  trabalho,  eles  estavam  atrás  da  porta  quando  aqueles  dois  
idiotas bateram em ti, monitoraram cada minuto vê se entende isso! Euidiotas bateram em ti, monitoraram cada minuto vê se entende isso! Eu  
pensei... eu esperava que o Caçador aparecesse, não era para eles terem tepensei... eu esperava que o Caçador aparecesse, não era para eles terem te  
machucado daquela maneira, Lavígnia, não era.machucado daquela maneira, Lavígnia, não era.

—Por Deus!  -  coloquei  a mão na testa e a escorreguei por meus—Por Deus!  -  coloquei  a mão na testa e a escorreguei por meus  
cabelos, estava sentindo meu ódio por Damian aumentar.cabelos, estava sentindo meu ódio por Damian aumentar.

—Eles acabaram com a minha vida e naquela noite eu poderia ter—Eles acabaram com a minha vida e naquela noite eu poderia ter  
me  vingado  mas...  foi  o  plano  deles  que  deu  certo  no  final.  -  disseme  vingado  mas...  foi  o  plano  deles  que  deu  certo  no  final.  -  disse  
contrariado.contrariado.

—Por que você os odeia, Juan? Por que eu devo confiar em ti? -—Por que você os odeia, Juan? Por que eu devo confiar em ti? -  
olhei fixamente naqueles olhos azuis.olhei fixamente naqueles olhos azuis.

—Porque eles me fizeram matar minha família – ele devolveu meu—Porque eles me fizeram matar minha família – ele devolveu meu  
olhar mas sua expressão estava retorcida de dor e ódio.olhar mas sua expressão estava retorcida de dor e ódio.

—Mas... - foi um balbúcio.—Mas... - foi um balbúcio.
—Olha,  eu  nunca  fui  um  santinho  ou  o  orgulho  do  papai,  eu—Olha,  eu  nunca  fui  um  santinho  ou  o  orgulho  do  papai,  eu  

chefiava uma grande rede de distribuição de drogas, não era nada gentilchefiava uma grande rede de distribuição de drogas, não era nada gentil   
com meus rivais mas eu tinha vida, entendeu? Uma mulher linda, umacom meus rivais mas eu tinha vida, entendeu? Uma mulher linda, uma  
filha pequena e minha mãe e elas não faziam ideia de quem eu era, eufilha pequena e minha mãe e elas não faziam ideia de quem eu era, eu   
sempre as protegi de tudo até aqueles malditos cruzarem meu caminho. -sempre as protegi de tudo até aqueles malditos cruzarem meu caminho. -  
revelou para meu espanto. Juan teve uma família?revelou para meu espanto. Juan teve uma família?

—Eu jamais teria imaginado...—Eu jamais teria imaginado...
—Claro que não, o Damian não te contaria nunca porque o grande—Claro que não, o Damian não te contaria nunca porque o grande  
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vilão da sua tranquilidade tinha que ser um monstro sem alma.vilão da sua tranquilidade tinha que ser um monstro sem alma.
—Óbvio – mordi o lábio inferior e desviei o olhar por um momento—Óbvio – mordi o lábio inferior e desviei o olhar por um momento  

– mas o que aconteceu contigo? Ele me disse que “salvaram sua vida” ao– mas o que aconteceu contigo? Ele me disse que “salvaram sua vida” ao   
te transformar. - falei e ele riu alto.te transformar. - falei e ele riu alto.

—Aqueles filhos da... - disse um palavrão – o que eles fizeram foi—Aqueles filhos da... - disse um palavrão – o que eles fizeram foi  
me usar para movimentar as coisas, eu ia morrer mesmo naquela noite eme usar para movimentar as coisas, eu ia morrer mesmo naquela noite e   
mil  vezes  isso  tivesse  acontecido.  Foi  um  acerto  de  contas  e  acabeimil  vezes  isso  tivesse  acontecido.  Foi  um  acerto  de  contas  e  acabei   
levando um tiro, meus comparsas acharam que eu tinha morrido e deramlevando um tiro, meus comparsas acharam que eu tinha morrido e deram  
o fora, fiquei lá agonizando quando o Crison e o Damian apareceram, oo fora, fiquei lá agonizando quando o Crison e o Damian apareceram, o  
resto você já deve imaginar.resto você já deve imaginar.

—Crison te mordeu.—Crison te mordeu.
—E quebrou meu pescoço depois – falou fazendo um arrepio me—E quebrou meu pescoço depois – falou fazendo um arrepio me  

percorrer – me jogaram no porta-malas do carro e me levaram para a casapercorrer – me jogaram no porta-malas do carro e me levaram para a casa   
deles em Porto Alegre. Fiquei jogado num porão úmido e cheirando adeles em Porto Alegre. Fiquei jogado num porão úmido e cheirando a   
mofo por dias enquanto a maldição me consumia. Eu não queria aceitar omofo por dias enquanto a maldição me consumia. Eu não queria aceitar o   
que eu tinha me tornado mas quando um imortal te transforma você viraque eu tinha me tornado mas quando um imortal te transforma você vira   
escravo dele, não tem mais escolha, como eu tentei lutar contra o domínioescravo dele, não tem mais escolha, como eu tentei lutar contra o domínio  
do  Crison...  ele  me  levou até  minha  casa  e  me  ordenou  que  matassedo  Crison...  ele  me  levou até  minha  casa  e  me  ordenou  que  matasse   
minha família – tudo que fiz diante daquela terrível revelação foi ficar deminha família – tudo que fiz diante daquela terrível revelação foi ficar de   
boca aberta – e eu as matei, Lavígnia, eu chorava e meu coração sangravaboca aberta – e eu as matei, Lavígnia, eu chorava e meu coração sangrava  
mas meus corpo não me obedecia -  Juan parou de falar por um instante emas meus corpo não me obedecia -  Juan parou de falar por um instante e   
olhou para o chão, contar aquilo claramente o fazia reviver aquela cenaolhou para o chão, contar aquilo claramente o fazia reviver aquela cena   
horrível – e é por isso, Lavígnia, que eu preciso de ti. Eles mataram teuhorrível – e é por isso, Lavígnia, que eu preciso de ti. Eles mataram teu   
pai, mataram Ariadne e também tentaram te matar... e você os odeia tantopai, mataram Ariadne e também tentaram te matar... e você os odeia tanto  
quanto eu.quanto eu.

—Com toda minha alma. - soltei entredentes.—Com toda minha alma. - soltei entredentes.
—Então me ajude e eu ajudo você.—Então me ajude e eu ajudo você.
—Por que simplesmente não o mata? Ah é... Crison é seu mestre.—Por que simplesmente não o mata? Ah é... Crison é seu mestre.
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—Ele já não me controla faz tempo, eu consegui vencer o domínio—Ele já não me controla faz tempo, eu consegui vencer o domínio  
dele sobre mim mas qualquer um daquele clã é muito mais forte que eudele sobre mim mas qualquer um daquele clã é muito mais forte que eu   
eles estão sempre juntos. São um clã muito forte, sozinho eu não teria aeles estão sempre juntos. São um clã muito forte, sozinho eu não teria a  
menor chance.menor chance.

—É uma história  muito  triste,  Juan,  mas  ainda falta  o  elemento—É uma história  muito  triste,  Juan,  mas  ainda falta  o  elemento   
essencial: por que eu não devo matar você agora e depois matar todosessencial: por que eu não devo matar você agora e depois matar todos  
eles? - fui bem direta e ele sorriu.eles? - fui bem direta e ele sorriu.

—Por que só eu sei como matar Damian Moreton e as bruxas.—Por que só eu sei como matar Damian Moreton e as bruxas.
—Co-como assim?—Co-como assim?
—Teu detestável ex-namorado só pode ser morto por você, gatinha,—Teu detestável ex-namorado só pode ser morto por você, gatinha,  

e só tem um jeito de fazer isso.e só tem um jeito de fazer isso.
—Qual? -  eu quis saber imediatamente mas ele fez um estalinho—Qual? -  eu quis saber imediatamente mas ele fez um estalinho  

com a língua, balançou a cabeça e desceu da mesa.com a língua, balançou a cabeça e desceu da mesa.
—Temos um trato? - ele estendeu a mão, relutei – eu digo a você—Temos um trato? - ele estendeu a mão, relutei – eu digo a você  

como destruir o clã e você abre meu caminho até Crison.como destruir o clã e você abre meu caminho até Crison.
—Mas se você matar Crison vai morrer também.—Mas se você matar Crison vai morrer também.
—Não vejo melhor maneira de morrer do que segurando a estaca—Não vejo melhor maneira de morrer do que segurando a estaca   

que estiver atravessando o coração dele, vamos juntos para o inferno.que estiver atravessando o coração dele, vamos juntos para o inferno.
Naquele momento eu consegui ver Juan como nunca tinha visto, noNaquele momento eu consegui ver Juan como nunca tinha visto, no  

fundo  ele  não  passava  de  uma  vítima  daqueles  malditos.  A  dor  quefundo  ele  não  passava  de  uma  vítima  daqueles  malditos.  A  dor  que  
carregava era pior que a minha e estava disposto a morrer para vingarcarregava era pior que a minha e estava disposto a morrer para vingar   
sua família.sua família.

—Trato feito. - apertei a mão dele.—Trato feito. - apertei a mão dele.
—Ótimo! - ele apertou minha mão para logo depois beijá-la em um—Ótimo! - ele apertou minha mão para logo depois beijá-la em um  

gesto  cavalheiresco  –  Vai  ser  um  prazer  fazer  negócios  contigo,gesto  cavalheiresco  –  Vai  ser  um  prazer  fazer  negócios  contigo,   
predadora.predadora.

Ele  sorriu me olhando daquela forma de sempre e eu entendi aEle  sorriu me olhando daquela forma de sempre e eu entendi a   
indireta sem vergonha, mas apesar de todo seu passado doloroso umaindireta sem vergonha, mas apesar de todo seu passado doloroso uma  
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coisa que Juan era ao extremo era sem-vergonha.coisa que Juan era ao extremo era sem-vergonha.
—Vai  sim –  eu  dei  um sorriso  de  canto  –  agora  vamos  ao  que—Vai  sim –  eu  dei  um sorriso  de  canto  –  agora  vamos  ao  que  

interessa. Como destruí-los?interessa. Como destruí-los?
—Ainda  não,  amor,  primeiro  você  precisa  contar  aos  seus—Ainda  não,  amor,  primeiro  você  precisa  contar  aos  seus  

amiguinhos que eu estou na parada e não sou o inimigo.amiguinhos que eu estou na parada e não sou o inimigo.
—Você mata pessoas, vai ser difícil convencê-los. —Você mata pessoas, vai ser difícil convencê-los. 
—Vocês  também  matam,  a  diferença  é  que  matam  pessoas—Vocês  também  matam,  a  diferença  é  que  matam  pessoas   

amaldiçoadas e – levantou o indicador – você sabe muito bem que eu nãoamaldiçoadas e – levantou o indicador – você sabe muito bem que eu não   
preciso  matar  para  me  alimentar,  faz  muito  tempo  que  eu  não  matopreciso  matar  para  me  alimentar,  faz  muito  tempo  que  eu  não  mato  
ninguém.ninguém.

—É... tem razão. Vou esquecer os julgamentos já que eu preciso de—É... tem razão. Vou esquecer os julgamentos já que eu preciso de  
ti.ti.

—E nem uma palavra  sobre  isso  com o  Damian,  se  eles  sequer—E nem uma palavra  sobre  isso  com o  Damian,  se  eles  sequer   
imaginarem que eu falei contigo estou morto em dois segundos.imaginarem que eu falei contigo estou morto em dois segundos.

—Claro, eles acreditam que eu penso que você está morto.—Claro, eles acreditam que eu penso que você está morto.
—Isso aí. Agora, conte para os outros sobre o que combinamos não—Isso aí. Agora, conte para os outros sobre o que combinamos não   

queremos arriscar que aquele grandalhão consiga arrancar minha cabeça,queremos arriscar que aquele grandalhão consiga arrancar minha cabeça,   
não é? - disse muito cínico.não é? - disse muito cínico.

Eu só ri e peguei o celular, não iria ser muito fácil explicar a elesEu só ri e peguei o celular, não iria ser muito fácil explicar a eles   
que agora eu contava com a ajuda de um inimigo ressurgido dos mortos,que agora eu contava com a ajuda de um inimigo ressurgido dos mortos,   
mas  Juan  era  minha  única  chance.  Liguei  para  casa  e  pedi  para  quemas  Juan  era  minha  única  chance.  Liguei  para  casa  e  pedi  para  que  
Ágatha chamasse todos lá pois precisávamos conversar.Ágatha chamasse todos lá pois precisávamos conversar.

—Pronto,  vamos ver  o  que eles  vão  achar dessa  história.  -  falei—Pronto,  vamos ver  o  que eles  vão  achar dessa  história.  -  falei   
desligando.desligando.

—Se me trair, Lavígnia, nunca vai conseguir cumprir a missão para—Se me trair, Lavígnia, nunca vai conseguir cumprir a missão para  
a qual nasceu. - Juan avisou.a qual nasceu. - Juan avisou.

—Não vou fazer isso, tenho palavra. Além do mais... acreditei na—Não vou fazer isso, tenho palavra. Além do mais... acreditei na  
sua história.sua história.
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—Perfeito, podemos ir?—Perfeito, podemos ir?
—Vamos sim mas achei que estivesse se escondendo.—Vamos sim mas achei que estivesse se escondendo.
—O quê? Hoje? - ele riu debochando – é a primeira noite da lua—O quê? Hoje? - ele riu debochando – é a primeira noite da lua  

nova.nova.
—E o que tem isso?—E o que tem isso?
—Em cada primeira noite de lua nova as bruxas fazem um ritual—Em cada primeira noite de lua nova as bruxas fazem um ritual   

com os vampiros do clã, assim elas se mantêm jovens e belas daquelescom os vampiros do clã, assim elas se mantêm jovens e belas daqueles  
jeito.  Lembre-se  que  são  mulheres  feiticeiras  e  não  vampiras  que  nãojeito.  Lembre-se  que  são  mulheres  feiticeiras  e  não  vampiras  que  não  
veem o tempo passar. - respondeu calmamente.veem o tempo passar. - respondeu calmamente.

—As bruxas? - o olhei rapidamente – Quantas são?—As bruxas? - o olhei rapidamente – Quantas são?
—Todas menos a Marianjel.—Todas menos a Marianjel.
—O quê? - quase tive que segurar meu queixo para que não caísse—O quê? - quase tive que segurar meu queixo para que não caísse  

no chão. Então estava explicado o porquê da ilusão sobre a casa deles.no chão. Então estava explicado o porquê da ilusão sobre a casa deles.
—Isso  mesmo,  sabe  por  que  a  Harriet  e  a  Satine  tem  os  olhos—Isso  mesmo,  sabe  por  que  a  Harriet  e  a  Satine  tem  os  olhos   

daquela cor? Porque a mãe delas ofereceu a alma das filhas ao espírito dodaquela cor? Porque a mãe delas ofereceu a alma das filhas ao espírito do  
grande Lobo Cinza para que pudessem nascer, elas todas iriam morrer nogrande Lobo Cinza para que pudessem nascer, elas todas iriam morrer no   
meio do gelo da Noruega pois a mãe delas pariu sozinha no meio do gelo.meio do gelo da Noruega pois a mãe delas pariu sozinha no meio do gelo.   
A antiga lenda escandinava afirma que qualquer pessoa que precise deA antiga lenda escandinava afirma que qualquer pessoa que precise de  
ajuda e faça o pacto tem a metade da alma devorada por um grande loboajuda e faça o pacto tem a metade da alma devorada por um grande lobo  
cinza  de  olhos  lilás,  a  outra  parte  tem que  ser  dedicada  ao  culto  aoscinza  de  olhos  lilás,  a  outra  parte  tem que  ser  dedicada  ao  culto  aos  
deuses escandinavos naquelas bruxarias que elas fazem.deuses escandinavos naquelas bruxarias que elas fazem.

—Está me dizendo que elas são irmãs?—Está me dizendo que elas são irmãs?
—Estou. - disse secamente.—Estou. - disse secamente.
—Nossa... mas que ritual é esse que fazem hoje?—Nossa... mas que ritual é esse que fazem hoje?
—Ah, você odiaria. Tem muito sexo, sangue, álcool, velas e a leitura—Ah, você odiaria. Tem muito sexo, sangue, álcool, velas e a leitura  

do feitiço de imortalidade delas. Elas bebem o sangue do Luther, Crison,do feitiço de imortalidade delas. Elas bebem o sangue do Luther, Crison,  
Bruce e do Pietro e depois ficam se pegando e enchendo a cara de álcoolBruce e do Pietro e depois ficam se pegando e enchendo a cara de álcool  
até amanhecer. Ah e esse lance de fidelidade não rola ali não, viu? Eles sóaté amanhecer. Ah e esse lance de fidelidade não rola ali não, viu? Eles só   
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não curtem o lance homem com homem e mulher com mulher, o Damiannão curtem o lance homem com homem e mulher com mulher, o Damian  
só não pega a mãe dele mesmo.só não pega a mãe dele mesmo.

—Que nojo mas eu não fico muito admirada, vampiros são muito—Que nojo mas eu não fico muito admirada, vampiros são muito  
imorais.imorais.

—É  porque  sexo  é  muito  bom,  gatona,  vai  dizer  que  você  não—É  porque  sexo  é  muito  bom,  gatona,  vai  dizer  que  você  não  
gosta? Com todo esse  gosta? Com todo esse  sex appealsex appeal que você tem deve ter que afastar  os que você tem deve ter que afastar  os  
homens a tiros. - estava demorando para ele largar uma daquelas.homens a tiros. - estava demorando para ele largar uma daquelas.

—Gosto mas não fico me pegando com todos os meus amigos. - tive—Gosto mas não fico me pegando com todos os meus amigos. - tive  
que rir.que rir.

—Ah bom saber já que estou fora da tua lista de amigos, por que—Ah bom saber já que estou fora da tua lista de amigos, por que  
aquele vídeo de ti dançando no mastro hummm pelo amor, me deixouaquele vídeo de ti dançando no mastro hummm pelo amor, me deixou  
babando. - disse me dando uma olhada de cima a baixo.babando. - disse me dando uma olhada de cima a baixo.

—Pois faça o download do vídeo e  assista  quantas  vezes  quiser—Pois faça o download do vídeo e  assista  quantas  vezes  quiser  
porque é só isso que você vai ter.  Imagine se eu ficaria contigo, Juan?porque é só isso que você vai ter.  Imagine se eu ficaria contigo, Juan?  
Estou lutando até agora contra a vontade de dar um tiro em você.Estou lutando até agora contra a vontade de dar um tiro em você.

—Nossa! Que combinação mais deliciosa: sexy e perigosa, em vez—Nossa! Que combinação mais deliciosa: sexy e perigosa, em vez  
de me dar medo me deu mais vontade de experimentar. - devolveu.de me dar medo me deu mais vontade de experimentar. - devolveu.

—Ah cala a boca. - ordenei meio aturdida, como ele era cretino! —Ah cala a boca. - ordenei meio aturdida, como ele era cretino! 
Caminhamos  alguns  segundos  em  silêncio  depois  daquilo,  euCaminhamos  alguns  segundos  em  silêncio  depois  daquilo,  eu  

estava  muito  impactada  com  toda  aquela  enxurrada  de  informaçõesestava  muito  impactada  com  toda  aquela  enxurrada  de  informações  
novas.novas.

—Então... - falei – como sabe tanto sobre eles? - ele deu de ombros.—Então... - falei – como sabe tanto sobre eles? - ele deu de ombros.
—Nos  primeiros  meses  da  transição  é  muito  difícil,  o  corpo  da—Nos  primeiros  meses  da  transição  é  muito  difícil,  o  corpo  da  

gente  luta  contra  a  maldição  de  todas  a  formas,  uma  delas  é  ficargente  luta  contra  a  maldição  de  todas  a  formas,  uma  delas  é  ficar  
acordado de dia, o que eles não fazem. Então eu ficava lá por horas lendoacordado de dia, o que eles não fazem. Então eu ficava lá por horas lendo  
tudo o que eles já escreveram.tudo o que eles já escreveram.

—Escreveram?—Escreveram?
—É...  eles registram histórias,  batalhas,  tudo o que acontece com—É...  eles registram histórias,  batalhas,  tudo o que acontece com  
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eles está escrito em dezenas de livros. Acredite, eles têm muito a contareles está escrito em dezenas de livros. Acredite, eles têm muito a contar   
com tantos séculos de existência. - respondeu.com tantos séculos de existência. - respondeu.

—Tem muito mais coisas que eu não sei?—Tem muito mais coisas que eu não sei?
—Ah tem. - riu ele.—Ah tem. - riu ele.
—Quero saber.—Quero saber.
—Vai saber na hora em que me for conveniente, Lavígnia.—Vai saber na hora em que me for conveniente, Lavígnia.
—Já concordei com o trato que propôs. - virei-me para ele.—Já concordei com o trato que propôs. - virei-me para ele.
—De fato,  mas  isso  não  muda a  situação  entre  mim e  ti,  ainda—De fato,  mas  isso  não  muda a  situação  entre  mim e  ti,  ainda  

somos naturalmente  inimigos.  Preciso  que  você  e  os  outros  tenham asomos naturalmente  inimigos.  Preciso  que  você  e  os  outros  tenham a  
plena certeza de que me ter ao lado de vocês é muito conveniente. - eleplena certeza de que me ter ao lado de vocês é muito conveniente. - ele   
era muito inteligente.era muito inteligente.

—O inimigo do meu inimigo é meu amigo. - dei um meio sorriso.—O inimigo do meu inimigo é meu amigo. - dei um meio sorriso.
—Sábias palavras, predadora. - Deu-me aquele olhar malicioso.—Sábias palavras, predadora. - Deu-me aquele olhar malicioso.
—Vamos entrar.—Vamos entrar.
Atravessei o pátio de minha casa tendo-o um pouco afastado deAtravessei o pátio de minha casa tendo-o um pouco afastado de   

mim. Juan colocou-se ao lado da porta e eu a abri. Todos estavam lá e amim. Juan colocou-se ao lado da porta e eu a abri. Todos estavam lá e a   
expressão de alerta era incrível, todos sabiam que tinha alguém do outroexpressão de alerta era incrível, todos sabiam que tinha alguém do outro   
mundo por perto. mundo por perto. 

—Olá. - dei um sorriso ao andar poucos metros.—Olá. - dei um sorriso ao andar poucos metros.
—O que está acontecendo? - Neit foi o primeiro a perguntar.—O que está acontecendo? - Neit foi o primeiro a perguntar.
—A família  Von  Otman quer  muito  mais  do  que  eu  destruir  o—A família  Von  Otman quer  muito  mais  do  que  eu  destruir  o  

maldito clã que domina essas terras e que enganou minha família, mas émaldito clã que domina essas terras e que enganou minha família, mas é  
questão  de  honra  para  mim destruí-los  também  e  agora  eu  encontreiquestão  de  honra  para  mim destruí-los  também  e  agora  eu  encontrei   
exatamente o que eu precisava para fazer isso. - a expressão de todos eraexatamente o que eu precisava para fazer isso. - a expressão de todos era   
desconfiada e confusa – Entre.desconfiada e confusa – Entre.

Convidei meu admirável colaborador a entrar já que ele não podiaConvidei meu admirável colaborador a entrar já que ele não podia   
entrar sem ser autorizado, um vampiro dos contos de terror, literalmente.entrar sem ser autorizado, um vampiro dos contos de terror, literalmente.   
Todos levaram um susto quando Juan entrou todo tranquilo e parou aoTodos levaram um susto quando Juan entrou todo tranquilo e parou ao   
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meu lado, Zac deu um salto e apontou a arma para Juan.meu lado, Zac deu um salto e apontou a arma para Juan.
—Ei vai com calma aí, Blade, estou do lado de vocês.—Ei vai com calma aí, Blade, estou do lado de vocês.
—Juan?! -  Neit já o conhecia e estava tão surpreso quanto eu há—Juan?! -  Neit já o conhecia e estava tão surpreso quanto eu há   

uma hora e pouco.uma hora e pouco.
—Lavígnia, o que significa isso? - minha irmã exigiu.—Lavígnia, o que significa isso? - minha irmã exigiu.
—Zac, abaixa essa arma. - ordenei.—Zac, abaixa essa arma. - ordenei.
—Não até você me dar um bom motivo. - respondeu cortante.—Não até você me dar um bom motivo. - respondeu cortante.
—Como você  trouxe um vampiro  para  dentro  da  nossa  casa?  É—Como você  trouxe um vampiro  para  dentro  da  nossa  casa?  É  

incrível a sua capacidade de se relacionar com essa raça. - cobrou Marianaincrível a sua capacidade de se relacionar com essa raça. - cobrou Mariana  
e minha paciência foi  aos ares.  Com um impulso fiz a porta da frentee minha paciência foi  aos ares.  Com um impulso fiz a porta da frente   
fechar com grande estrondo assim como a arma de Zac foi arremessadafechar com grande estrondo assim como a arma de Zac foi arremessada  
contra a parede. Nem eles conheciam direito quem eu era.contra a parede. Nem eles conheciam direito quem eu era.

—Agora todos vão ficar bem calminhos e ouvir o que eu tenho a—Agora todos vão ficar bem calminhos e ouvir o que eu tenho a  
dizer.dizer.

—É  muito  bom  que  você  tenha  uma  excelente  explicação.  -—É  muito  bom  que  você  tenha  uma  excelente  explicação.  -  
advertiu Neitan chegando bem pertinho de mim.advertiu Neitan chegando bem pertinho de mim.

—Juan é o único que sabe como matar Damian Moreton e isso faz—Juan é o único que sabe como matar Damian Moreton e isso faz  
dele meu melhor amigo. -  respondi encarando o desafio do seu olhar,dele meu melhor amigo. -  respondi encarando o desafio do seu olhar,   
todos ficaram mais confusos.todos ficaram mais confusos.

—É só um vampiro,  todos  morrem da mesma forma.  -  Mariana—É só um vampiro,  todos  morrem da mesma forma.  -  Mariana  
soltou suas palavras como flechas. soltou suas palavras como flechas. 

—Pois está enganada, rosinha. – lá foi Juan – Damian Moreton nem—Pois está enganada, rosinha. – lá foi Juan – Damian Moreton nem  
é um vampiro para começo de história.é um vampiro para começo de história.

—Não falei contigo. - rosnou ela.—Não falei contigo. - rosnou ela.
—Mas eu falei com você. - rebateu ele e Mari não tinha a menor—Mas eu falei com você. - rebateu ele e Mari não tinha a menor  

ideia de com quem falava.ideia de com quem falava.
—Eu não converso criaturas desprezíveis como vampiros.—Eu não converso criaturas desprezíveis como vampiros.
—Mas está conversando agora, aliás, gostei do seu cabelo, parece—Mas está conversando agora, aliás, gostei do seu cabelo, parece   
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aqueles aqueles My Little PoneyMy Little Poney que a minha filha tinha. - Juan revidou e eu ri alto que a minha filha tinha. - Juan revidou e eu ri alto  
pois foi muito engraçado.pois foi muito engraçado.

—O quê?! - ela quase gritou indignada com a comparação.—O quê?! - ela quase gritou indignada com a comparação.
—Tá, já chega disso – tive que me colocar entre eles e a afastar – eu—Tá, já chega disso – tive que me colocar entre eles e a afastar – eu   

garanto que ter Juan do nosso lado vai ser lucrativo. - falei ainda rindo.garanto que ter Juan do nosso lado vai ser lucrativo. - falei ainda rindo.
—Até onde eu sei, ele pertence à família Cavagnaro que por acaso—Até onde eu sei, ele pertence à família Cavagnaro que por acaso  

faz parte do clã mais poderoso do sul do Brasil. Por que você acha que elefaz parte do clã mais poderoso do sul do Brasil. Por que você acha que ele   
não nos trairia? - Neitan estava bravo.não nos trairia? - Neitan estava bravo.

—Eu não pertenço àquela família de ratos, eles só me criaram para—Eu não pertenço àquela família de ratos, eles só me criaram para  
uma missão, se eu pertencesse seria um imortal como eles e não sou. -uma missão, se eu pertencesse seria um imortal como eles e não sou. -   
respondeu Juan.respondeu Juan.

—Você  tentou  matar  a  Lavígnia,  matou  várias  pessoas  e—Você  tentou  matar  a  Lavígnia,  matou  várias  pessoas  e  
transformou outras tantas, Juan. - Neit o lembrou – Por que exatamentetransformou outras tantas, Juan. - Neit o lembrou – Por que exatamente  
eu acreditaria que você vai trair a sua raça já que se empenha muito bemeu acreditaria que você vai trair a sua raça já que se empenha muito bem  
em cumprir seu papel?em cumprir seu papel?

Então Juan contou a eles a mesma história que me contou, ouvi-loEntão Juan contou a eles a mesma história que me contou, ouvi-lo   
pela segunda vez fez minha raiva aumentar ainda mais contra aquele clãpela segunda vez fez minha raiva aumentar ainda mais contra aquele clã   
mas muito mais contra Damian.mas muito mais contra Damian.

—Está  disposto  a  contar  tudo  isso  ao  Conselho?  -  Zac  agora—Está  disposto  a  contar  tudo  isso  ao  Conselho?  -  Zac  agora   
perguntou.perguntou.

—Decididamente sim. Tudo o que mais quero nessa maldita vida é—Decididamente sim. Tudo o que mais quero nessa maldita vida é   
matar Crison Cavagnaro mas como eu já disse, preciso da ajuda de vocêsmatar Crison Cavagnaro mas como eu já disse, preciso da ajuda de vocês  
pois o clã é muito forte.pois o clã é muito forte.

—Isso é o suficiente ou ainda querem mais motivos? - sondei.—Isso é o suficiente ou ainda querem mais motivos? - sondei.
—Confiar em um vampiros vai contra séculos de herança genética—Confiar em um vampiros vai contra séculos de herança genética  

que corre em nossas veias, não sei se consigo fazer isso. - Léo falou dessaque corre em nossas veias, não sei se consigo fazer isso. - Léo falou dessa   
vez.vez.

—E confiar em caçadores de vampiros vai contra tudo o que eu sou—E confiar em caçadores de vampiros vai contra tudo o que eu sou  
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e  mesmo assim eu preciso. - foi a resposta afiada de Juan.e  mesmo assim eu preciso. - foi a resposta afiada de Juan.
—E  se  você  estiver  nos  enganando?  Pode  muito  bem  ser  uma—E  se  você  estiver  nos  enganando?  Pode  muito  bem  ser  uma  

armadilha daquele sujeito para ter a Lavígnia de volta. - Neit supôs e euarmadilha daquele sujeito para ter a Lavígnia de volta. - Neit supôs e eu  
reparei o tom rancoroso em sua voz.reparei o tom rancoroso em sua voz.

—Já disse a vocês todos os motivos pelos quais eu quero me vingar—Já disse a vocês todos os motivos pelos quais eu quero me vingar   
daqueles cretinos mas se o orgulho de vocês é tão forte que não aceitemdaqueles cretinos mas se o orgulho de vocês é tão forte que não aceitem  
quebrar seus padrões para destruir os maiores inimigos da sua família háquebrar seus padrões para destruir os maiores inimigos da sua família há   
séculos,  então  acho  que  esperei  tantos  anos  e  estou  arriscando  meuséculos,  então  acho  que  esperei  tantos  anos  e  estou  arriscando  meu  
pescoço nessa conversa por nada!pescoço nessa conversa por nada!

—Calma aí, Juan, você vai ter a sua vingança e eu vou ter a minha –—Calma aí, Juan, você vai ter a sua vingança e eu vou ter a minha –   
virei-me para os outros – mas se vocês não quiserem, então Juan e euvirei-me para os outros – mas se vocês não quiserem, então Juan e eu   
faremos uma dupla.faremos uma dupla.

—Ei calma aí, predadora, imagino que você seja boa de luta mas—Ei calma aí, predadora, imagino que você seja boa de luta mas  
nós dois sozinhos não vamos conseguir.nós dois sozinhos não vamos conseguir.

—Pelo menos nisso, você não está tentando enganá-la. - Neitan.—Pelo menos nisso, você não está tentando enganá-la. - Neitan.
—Se ele estivesse tentando me enganar já estaria morto agora.—Se ele estivesse tentando me enganar já estaria morto agora.
—Até que  a  história  dele  é  bem convincente  mas  por  que  você—Até que  a  história  dele  é  bem convincente  mas  por  que  você   

acredita que só ele sabe como matar Damian? - minha irmã indagou e euacredita que só ele sabe como matar Damian? - minha irmã indagou e eu   
olhei desconfiada para Juan.olhei desconfiada para Juan.

—Nada pode matar o —Nada pode matar o playboizinho playboizinho enquanto a mamãe bruxa estiverenquanto a mamãe bruxa estiver  
viva, a Sofia o protegeu com um feitiço contra água, pedra, metal, fogo eviva, a Sofia o protegeu com um feitiço contra água, pedra, metal, fogo e   
madeira. O cara é praticamente o Volwerine versão vampiro.madeira. O cara é praticamente o Volwerine versão vampiro.

—Já  lutei  com ele  e  não  pareceu  tão  invulnerável  assim.  -  Neit—Já  lutei  com ele  e  não  pareceu  tão  invulnerável  assim.  -  Neit   
discordou.discordou.

—Mas já  tentou matá-lo? Acredite,  grandalhão,  aquele  troféu de—Mas já  tentou matá-lo? Acredite,  grandalhão,  aquele  troféu de  
caça  você  nunca  conseguiria  colocar  na  sua  parede,  vocês  podem  atécaça  você  nunca  conseguiria  colocar  na  sua  parede,  vocês  podem  até   
matar o clã todo mas Damian Moreton, jamais. Vocês podem detê-lo poismatar o clã todo mas Damian Moreton, jamais. Vocês podem detê-lo pois   
pode ser ferido com prata e luz do sol em certas ocasiões, podem atirarpode ser ferido com prata e luz do sol em certas ocasiões, podem atirar   
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nele,  podem  queimá-lo  numa  fogueira  nele,  podem  queimá-lo  numa  fogueira  que  ele  não  vai  morrer,que  ele  não  vai  morrer,  
entenderam?entenderam?

—Então o único jeito de matá-lo é matando Sofia? - inqueri.—Então o único jeito de matá-lo é matando Sofia? - inqueri.
—Não exatamente, amor. O feitiço de uma bruxa vai perdendo a—Não exatamente, amor. O feitiço de uma bruxa vai perdendo a  

eficácia depois de sua morte mas isso leva bastante tempo, há feitiços queeficácia depois de sua morte mas isso leva bastante tempo, há feitiços que  
ainda persistem depois de décadas. - respondeu ele sentando-se em umaainda persistem depois de décadas. - respondeu ele sentando-se em uma  
das poltronas na maior cara de pau.das poltronas na maior cara de pau.

—Então mesmo matando a mãe dele eu não vou conseguir acabar—Então mesmo matando a mãe dele eu não vou conseguir acabar  
com ele? É o que está me dizendo? - fiquei irritada.com ele? É o que está me dizendo? - fiquei irritada.

—A não ser  que você  esteja  de  posse de  um feitiço  muito  mais—A não ser  que você  esteja  de  posse de  um feitiço  muito  mais  
poderoso. - piscou para mim e abriu um grande sorriso e eu entendi quepoderoso. - piscou para mim e abriu um grande sorriso e eu entendi que   
ali estava a sua barganha.ali estava a sua barganha.

—Samíramis! - quase sussurrei.—Samíramis! - quase sussurrei.
—Bingo! Adoro mulheres inteligentes. - Juan acomodou-se melhor—Bingo! Adoro mulheres inteligentes. - Juan acomodou-se melhor  

na poltrona e eu fui sentar no sofá, os únicos em pé eram os garotos.na poltrona e eu fui sentar no sofá, os únicos em pé eram os garotos.
—O que ela fez? - eu queria muito saber.—O que ela fez? - eu queria muito saber.
—Bem... aí depende – agora Juan iria fazer o seu jogo – tenho ou—Bem... aí depende – agora Juan iria fazer o seu jogo – tenho ou   

não a ajuda de vocês?não a ajuda de vocês?
Eles se entreolharam mas não falaram nada, então voltaram-se paraEles se entreolharam mas não falaram nada, então voltaram-se para  

o líder da equipe.o líder da equipe.
—Está  certo  –  concordou Neitan  –  você  tem muito  a  perder  se—Está  certo  –  concordou Neitan  –  você  tem muito  a  perder  se   

estiver mentindo para nós.estiver mentindo para nós.
—Não estou  mentindo,  no  final  de  tudo  estou  buscando  minha—Não estou  mentindo,  no  final  de  tudo  estou  buscando  minha  

própria morte pois vou matar meu mestre. - respondeu acendendo umprópria morte pois vou matar meu mestre. - respondeu acendendo um  
cigarro.cigarro.

—Você tem nossa palavra então. - mais uma vez Neitan tomou a—Você tem nossa palavra então. - mais uma vez Neitan tomou a  
palavra.palavra.

—Beleza, vocês não vão se arrepender. —Beleza, vocês não vão se arrepender. 
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—O que  nos  remete  àquela  questão:  como matar  Damian?  -  eu—O que  nos  remete  àquela  questão:  como matar  Damian?  -  eu  
estava ávida por isso.estava ávida por isso.

—Bem... - Juan soltou uma nuvem de fumaça – eu só vou contar—Bem... - Juan soltou uma nuvem de fumaça – eu só vou contar   
isso  quando  vocês  tiverem  um  plano  para  acabar  com  eles,  não  vouisso  quando  vocês  tiverem  um  plano  para  acabar  com  eles,  não  vou  
arriscar  mas  –  ele  levantou  o  indicador  diante  da  minha  expressãoarriscar  mas  –  ele  levantou  o  indicador  diante  da  minha  expressão  
enfurecida, eu queria chutar ele – vocês só vão conseguir matar as quatroenfurecida, eu queria chutar ele – vocês só vão conseguir matar as quatro   
bruxas se capturarem Mokoi, é um espírito proveniente da mitologia dosbruxas se capturarem Mokoi, é um espírito proveniente da mitologia dos  
aborígenes australianos. Você só consegue pegá-lo antes de uma grandeaborígenes australianos. Você só consegue pegá-lo antes de uma grande  
tempestade e tem que prendê-lo dentro de uma garrafa, lamparina, etc.tempestade e tem que prendê-lo dentro de uma garrafa, lamparina, etc.

—O quê?! - meio que foi a resposta geral.—O quê?! - meio que foi a resposta geral.
  —E só podemos pegar um na Austrália? - Neit pareceu se interessar—E só podemos pegar um na Austrália? - Neit pareceu se interessar  
e Juan sacudiu a cabeça em afirmativa.e Juan sacudiu a cabeça em afirmativa.

—Sim.—Sim.
—Mas isso é loucura! O que essas bruxas têm de tão especial que só—Mas isso é loucura! O que essas bruxas têm de tão especial que só  

podem ser mortas por esse espírito? - Mari indagou olhando para Juanpodem ser mortas por esse espírito? - Mari indagou olhando para Juan  
que abriu um sorriso debochado.que abriu um sorriso debochado.

—Ora ora, pensei que você não falasse com vampiros, rosinha, você—Ora ora, pensei que você não falasse com vampiros, rosinha, você  
muda rápido de opinião. - provocou ele.muda rápido de opinião. - provocou ele.

—Para de me chamar assim, meu nome é Mariana! - protestou ela e—Para de me chamar assim, meu nome é Mariana! - protestou ela e   
Juan riu mais ainda.Juan riu mais ainda.

—Eu sei, Mari, mas esse seu cabelo rosa tão bonitinho chama muito—Eu sei, Mari, mas esse seu cabelo rosa tão bonitinho chama muito  
a minha atenção.a minha atenção.

—Aff esse cara é um idiota! - Mariana revirou os olhos.—Aff esse cara é um idiota! - Mariana revirou os olhos.
—Até que você demorou para perceber isso – falei para ela – mas e—Até que você demorou para perceber isso – falei para ela – mas e   

então, Juan? Qual é a dessas bruxas?então, Juan? Qual é a dessas bruxas?
—Tem a ver com as forças que elas servem, entendem? Elas servem—Tem a ver com as forças que elas servem, entendem? Elas servem  

aos deuses nórdicos, ao paganismo, não usam as forças da natureza comoaos deuses nórdicos, ao paganismo, não usam as forças da natureza como  
a Samíramis por exemplo. - Juan me olhou e eu assenti.a Samíramis por exemplo. - Juan me olhou e eu assenti.
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—Isso não é tão estranho para nós – Léo disse – são as forças do sul—Isso não é tão estranho para nós – Léo disse – são as forças do sul   
contra as do norte. - ele fez menção a uma antiga lenda.contra as do norte. - ele fez menção a uma antiga lenda.

—Exato e como o calor é uma força muito mais poderosa do que o—Exato e como o calor é uma força muito mais poderosa do que o  
frio, os espíritos de lugares quentes são os mais fortes. - Zac continuou. frio, os espíritos de lugares quentes são os mais fortes. - Zac continuou. 

—Então  vou  ter  que  ir  para  a  Austrália.  -  constatei  meio—Então  vou  ter  que  ir  para  a  Austrália.  -  constatei  meio  
desanimada em ter que ir para o outro lado do mundo para conseguir adesanimada em ter que ir para o outro lado do mundo para conseguir a   
chance de vingar-me deles. chance de vingar-me deles. 

—A  Maureen  vocês  podem  matar  quando  quiserem,  ele  é  uma—A  Maureen  vocês  podem  matar  quando  quiserem,  ele  é  uma  
bruxa vampiresca chamada de Boo Hag.  De tempos em tempos ela sebruxa vampiresca chamada de Boo Hag.  De tempos em tempos ela se  
alimenta  da  energia  vital  de  alguém  até  matar  a  pessoa,  pode  seralimenta  da  energia  vital  de  alguém  até  matar  a  pessoa,  pode  ser  
destruída com um tiro de sal grosso com prata. - relatou ele para maisdestruída com um tiro de sal grosso com prata. - relatou ele para mais  
uma surpresa minha.uma surpresa minha.

—Recebi hoje a ordem de investigar uma epidemia misteriosa em—Recebi hoje a ordem de investigar uma epidemia misteriosa em  
Blumenau que está colocando várias crianças no hospital mas os médicosBlumenau que está colocando várias crianças no hospital mas os médicos   
não  acharam  nada  de  doença.  -  a  pessoa  que  estava  completamentenão  acharam  nada  de  doença.  -  a  pessoa  que  estava  completamente  
calada até o momento se manifestou, Lídia.calada até o momento se manifestou, Lídia.

—Isso é bem coisa daquela estranha, a cada vinte e cinco anos ela—Isso é bem coisa daquela estranha, a cada vinte e cinco anos ela   
tem quem que se alimentar ou desaparece, qual melhor fonte de vida dotem quem que se alimentar ou desaparece, qual melhor fonte de vida do  
que criancinhas? - Juan a informou.que criancinhas? - Juan a informou.

—Vamos para lá amanhã resolver isso. - Léo informou e eu o olhei.—Vamos para lá amanhã resolver isso. - Léo informou e eu o olhei.
—Foram notificados e eu nem soube disso?—Foram notificados e eu nem soube disso?

    —Você anda meio ocupada ultimamente - Neit me olhou torto –—Você anda meio ocupada ultimamente - Neit me olhou torto –   
todos nós recebemos uma missão para os próximos dias, mas não é bomtodos nós recebemos uma missão para os próximos dias, mas não é bom  
falarmos disso na frente de estranhos.falarmos disso na frente de estranhos.

—Recado  dado  –  Juan  levantou-se  –  assim  que  conseguirem  o—Recado  dado  –  Juan  levantou-se  –  assim  que  conseguirem  o  
espírito matador de bruxas, me procurem, mas sejam rápidos.espírito matador de bruxas, me procurem, mas sejam rápidos.

—Espera – fui atrás dele que já estava quase na porta – como faço—Espera – fui atrás dele que já estava quase na porta – como faço  
para te encontrar?para te encontrar?
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—Liga  para  mim  quando  sentir  saudades  –  ele  piscou  ao  me—Liga  para  mim  quando  sentir  saudades  –  ele  piscou  ao  me  
entregar um cartãozinho de hotel – ah, toma cuidado pois o Damian estáentregar um cartãozinho de hotel – ah, toma cuidado pois o Damian está   
obcecado por ti, não ande muito sozinha por aí.obcecado por ti, não ande muito sozinha por aí.

Então deu uma seguradinha rápida em meu queixo e saiu. FiqueiEntão deu uma seguradinha rápida em meu queixo e saiu. Fiquei  
parada uns instantes então me virei para o pessoal que me encarava.parada uns instantes então me virei para o pessoal que me encarava.

—Ainda que você fique brava, tem que admitir que consegue se dar—Ainda que você fique brava, tem que admitir que consegue se dar   
bem com eles. - Neitan alfinetou.bem com eles. - Neitan alfinetou.

—Eu  preciso  dele  e  só  para  lembrá-lo,  nós  também  não  somos—Eu  preciso  dele  e  só  para  lembrá-lo,  nós  também  não  somos  
exatamente seres-humanos normais.exatamente seres-humanos normais.

—Achei ele um grande imbecil para falar a verdade. - disse Mari.—Achei ele um grande imbecil para falar a verdade. - disse Mari.
—Também,  ele  ficou  importunando  você  o  tempo  inteiro.  -  riu—Também,  ele  ficou  importunando  você  o  tempo  inteiro.  -  riu  

minha irmã.minha irmã.
—Gostou do teu cabelo, Mari. - Léo entrou na onda.—Gostou do teu cabelo, Mari. - Léo entrou na onda.
—Aff me deu vontade até de pintar de outra cor.—Aff me deu vontade até de pintar de outra cor.
—Por  enquanto  ele  é  nosso  aliado  e  vamos  cumprir  a  nossa—Por  enquanto  ele  é  nosso  aliado  e  vamos  cumprir  a  nossa  

palavra, ainda que seja muito desagradável ter que confiar num vampiro.palavra, ainda que seja muito desagradável ter que confiar num vampiro.  
- Neitan  garantiu.- Neitan  garantiu.

—Eu também não faria isso, mas ele é útil pelo ódio que sente do—Eu também não faria isso, mas ele é útil pelo ódio que sente do   
Crison. Crison. 

—Seja como for, a ideia de acabar com o tratado dos Durani com—Seja como for, a ideia de acabar com o tratado dos Durani com  
eles já valeria a pena. - Zac estava bem satisfeito com a ideia.eles já valeria a pena. - Zac estava bem satisfeito com a ideia.

—Isso mesmo... os tempos de paz acabaram.—Isso mesmo... os tempos de paz acabaram.
Afirmei com um sorriso malicioso.Afirmei com um sorriso malicioso.

    

F                              F                              
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  1515
 Tudo se Ajeita Tudo se Ajeita  

no Finalno Final
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oloquei tudo que eu iria usar numa sacola preta: estaca de madeiraoloquei tudo que eu iria usar numa sacola preta: estaca de madeira  
e de prata, punhal, máquina de choque, correntes de prata e luvase de prata, punhal, máquina de choque, correntes de prata e luvas   
de couro. Eu finalmente iria colocar meu delicioso plano em prática,de couro. Eu finalmente iria colocar meu delicioso plano em prática,   

não havia mais porque ficar adiando o que eu tanto queria fazer e meunão havia mais porque ficar adiando o que eu tanto queria fazer e meu  
coração exigia isso de mim.coração exigia isso de mim.

CC
—Parece  que  vai  caçar  dinossauros  com tanta  coisa.  -  observou—Parece  que  vai  caçar  dinossauros  com tanta  coisa.  -  observou  

minha irmã passando por mim quando fechei o porta-malas do carros.minha irmã passando por mim quando fechei o porta-malas do carros.
—Bem que eu queria, viu? Não quero ir sozinha com o Neitan para—Bem que eu queria, viu? Não quero ir sozinha com o Neitan para  

lugar nenhum. - reclamei referindo-me à missão que nos fora designada.lugar nenhum. - reclamei referindo-me à missão que nos fora designada.
—Sempre nos dividimos de acordo com as forças que temos. Zac,—Sempre nos dividimos de acordo com as forças que temos. Zac,   

Mari e eu vamos atrás das assombrações de Curitiba,  Lídia e Léo vãoMari e eu vamos atrás das assombrações de Curitiba,  Lídia e Léo vão  
atrás da tal Boo Hag em Blumenau e você e Neit vão atrás de seja lá o queatrás da tal Boo Hag em Blumenau e você e Neit vão atrás de seja lá o que  
for que haja naquelas matas de São Bento do Sul. - foi bem prática.for que haja naquelas matas de São Bento do Sul. - foi bem prática.

—Ai  que  droga  –  revirei  os  olhos  –  ele  anda  com  um  humor—Ai  que  droga  –  revirei  os  olhos  –  ele  anda  com  um  humor  
insuportável.insuportável.

—Notei – concordou fechando sua mochila – ele está muito bravo—Notei – concordou fechando sua mochila – ele está muito bravo  
desde a briga com Damian, ele me contou que você defendeu o Moreton.desde a briga com Damian, ele me contou que você defendeu o Moreton.

—Ele disse isso? - fiquei indignada.—Ele disse isso? - fiquei indignada.
—Disse. - ela deu de ombros – Ele agora está acreditando que você—Disse. - ela deu de ombros – Ele agora está acreditando que você  

sente alguma coisa pelo vampiro, ainda mais depois dessa aliança com osente alguma coisa pelo vampiro, ainda mais depois dessa aliança com o   
tal  vampirinho  abusado.  -   ela  riu  enquanto  esperava  o  carro  dotal  vampirinho  abusado.  -   ela  riu  enquanto  esperava  o  carro  do  
namorado, era bem cedo ainda.namorado, era bem cedo ainda.

—Ai – suspirei – e para ajudar, o Juan é muito irritante.—Ai – suspirei – e para ajudar, o Juan é muito irritante.
—Eu achei  ele um sarro,  principalmente porque tirou a Mari do—Eu achei  ele um sarro,  principalmente porque tirou a Mari do   

sério, normalmente é ela quem irrita todo mundo.sério, normalmente é ela quem irrita todo mundo.
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—Aqui  se  faz  aqui  se  paga.  Mas  eu  não  acredito  que  o  Neitan—Aqui  se  faz  aqui  se  paga.  Mas  eu  não  acredito  que  o  Neitan   
mentiu dizendo isso, eu não defendi o Damian!mentiu dizendo isso, eu não defendi o Damian!  

—Lavígnia, fala sério – ele me olhou torcendo o nariz – ele é louco—Lavígnia, fala sério – ele me olhou torcendo o nariz – ele é louco  
por ti, está apaixonado há anos e você só o ignorando, é lógico que elepor ti, está apaixonado há anos e você só o ignorando, é lógico que ele   
está com ciúmes. - disse o óbvio.está com ciúmes. - disse o óbvio.

—E vou ter ficar aturando essa —E vou ter ficar aturando essa badbad  por sei lá quantos dias.  por sei lá quantos dias.
—Por que não dá uma chance para ele? - ela sugeriu e quando abri—Por que não dá uma chance para ele? - ela sugeriu e quando abri   

a boca para responder, Mari chegou.a boca para responder, Mari chegou.
—Odeio acordar cedo. - reclamou por trás de seus óculos escuros.—Odeio acordar cedo. - reclamou por trás de seus óculos escuros.
—São sete da manhã. - disse Ágatha.—São sete da manhã. - disse Ágatha.
—Para mim isso é praticamente noite ainda, por que temos que sair—Para mim isso é praticamente noite ainda, por que temos que sair  

tão cedo se as aparições geralmente acontecem à noite?tão cedo se as aparições geralmente acontecem à noite?
—Porque temos que investigar um monte de coisas primeiro. Qual—Porque temos que investigar um monte de coisas primeiro. Qual  

é?  Estamos  há  semanas  sem  trabalho  e  agora  que  conseguimos  vocêé?  Estamos  há  semanas  sem  trabalho  e  agora  que  conseguimos  você  
reclama?reclama?

—Aff. - foi a resposta de Mariana.—Aff. - foi a resposta de Mariana.
—Olha o Zac ali – um picape Hilux azul-royal parou em frente ao—Olha o Zac ali – um picape Hilux azul-royal parou em frente ao   

portão – vamos nessa. Boa sorte na missão.portão – vamos nessa. Boa sorte na missão.
Ágatha piscou para mim e saiu em direção ao carro do namorado.Ágatha piscou para mim e saiu em direção ao carro do namorado.   

Mari  se  despediu  e  foi  atrás  dela,  Neitan  tinha  algum  assunto  paraMari  se  despediu  e  foi  atrás  dela,  Neitan  tinha  algum  assunto  para  
conversar com o cardeal em Porto Alegre então nós só sairíamos à noite, oconversar com o cardeal em Porto Alegre então nós só sairíamos à noite, o   
que me dava tempo o suficiente para fazer o que eu queria. Como eraque me dava tempo o suficiente para fazer o que eu queria. Como era  
ainda muito cedo voltei para a cama e depois fui passar o dia na escola deainda muito cedo voltei para a cama e depois fui passar o dia na escola de  
dança,  aproveitei  para  fazer  umas  aulas  de  Rumba  e  conversar  comdança,  aproveitei  para  fazer  umas  aulas  de  Rumba  e  conversar  com  
minha  avó.  Quando  a  tarde  estava  acabando,  o  tempo  ficou  muitominha  avó.  Quando  a  tarde  estava  acabando,  o  tempo  ficou  muito  
estranho,  o céu ficou cinza escuro e  muito  vento soprava ao som dosestranho,  o céu ficou cinza escuro e  muito  vento soprava ao som dos  
trovões.trovões.

Não me importava se caísse um aguaceiro, eu tinha algo importanteNão me importava se caísse um aguaceiro, eu tinha algo importante  
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para  fazer  e  iria  fazer.  Era  como  se  ir  naquela  lugar  eu  pudesse  mepara  fazer  e  iria  fazer.  Era  como  se  ir  naquela  lugar  eu  pudesse  me  
comunicar com Ariadne, entrei no carro e fui até onde ele podia, depoiscomunicar com Ariadne, entrei no carro e fui até onde ele podia, depois   
fui  a  pé  pela  floresta  até  a  velha  casa  onde  ela  foi  assassinada  pelofui  a  pé  pela  floresta  até  a  velha  casa  onde  ela  foi  assassinada  pelo  
maldito. maldito. 

A A floresta escura era iluminada de vez em quando os relâmpagosfloresta escura era iluminada de vez em quando os relâmpagos  
acendiam  e  apagavam  no  céu.  Os  trovões  ressonavam  discretamenteacendiam  e  apagavam  no  céu.  Os  trovões  ressonavam  discretamente  
enquanto o vento soprava rajadas cada vez mais fortes, levantando folhasenquanto o vento soprava rajadas cada vez mais fortes, levantando folhas  
do  chão.  A  escuridão  por  entre  os  troncos  das  árvores,  o  lampejardo  chão.  A  escuridão  por  entre  os  troncos  das  árvores,  o  lampejar   
fantasmagórico dos relâmpagos e o vento me faziam sentir no cenário defantasmagórico dos relâmpagos e o vento me faziam sentir no cenário de  
um filme de terror. Mas ainda não era noite.um filme de terror. Mas ainda não era noite.

Continuei  caminhando  pela  floresta  sombria  enquanto  o  ventoContinuei  caminhando  pela  floresta  sombria  enquanto  o  vento  
jogava  meus  cabelos  para  trás.  Eu  estava  sozinha.  Mas  então,  algunsjogava  meus  cabelos  para  trás.  Eu  estava  sozinha.  Mas  então,  alguns  
metros à minha frente vi por entre os troncos das árvores, os contornosmetros à minha frente vi por entre os troncos das árvores, os contornos   
da casa. Saí da floresta e parei no pátio coberto por mato e grama. A casada casa. Saí da floresta e parei no pátio coberto por mato e grama. A casa  
erguia-se imponente e assustadora diante de mim. As janelas de vidroerguia-se imponente e assustadora diante de mim. As janelas de vidro  
opaco pelo tempo denunciavam a escuridão absoluta lá dentro. O ventoopaco pelo tempo denunciavam a escuridão absoluta lá dentro. O vento   
estava tão intenso que fazia  as  folhas  soltas  das  árvores  voarem numestava tão intenso que fazia  as  folhas  soltas  das  árvores  voarem num  
ritmo desconexo pela parte mais alta da casa. Enquanto as janelas batiamritmo desconexo pela parte mais alta da casa. Enquanto as janelas batiam  
de forma assustadora.de forma assustadora.

Fiquei  um  bom  tempo  olhando,  a  cena  da  morte  de  AriadneFiquei  um  bom  tempo  olhando,  a  cena  da  morte  de  Ariadne   
passava nitidamente na minha mente assim como a tremenda burradapassava nitidamente na minha mente assim como a tremenda burrada  
que  fiz  em  me  entregar  ao  maldito  assassino  exatamente  ali  onde  oque  fiz  em  me  entregar  ao  maldito  assassino  exatamente  ali  onde  o   
sangue dela tinha sido derramado.sangue dela tinha sido derramado.

—Por favor, Ariadne, perdoe-me.—Por favor, Ariadne, perdoe-me.
Sussurrei sentindo-me muito culpada. Subi na varanda que já tinhaSussurrei sentindo-me muito culpada. Subi na varanda que já tinha  

algumas falhas na madeira do chão. Por alguns minutos, tudo que fiz foialgumas falhas na madeira do chão. Por alguns minutos, tudo que fiz foi   
apenas olhar. É claro que todo aquele clima de filme de suspense, estavaapenas olhar. É claro que todo aquele clima de filme de suspense, estava  
me fazendo ficar um tanto receosa, tinha alguma coisa estranha e muitome fazendo ficar um tanto receosa, tinha alguma coisa estranha e muito   
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sobrenatural no ar.sobrenatural no ar.
Então - também como num filme de terror que se preze - a portaEntão - também como num filme de terror que se preze - a porta  

abriu-se  vagarosamente,  rangendo  sob  suas  dobradiças  enferrujadas.abriu-se  vagarosamente,  rangendo  sob  suas  dobradiças  enferrujadas.  
Estaquei imediatamente. O rangido assustador estendia-se até mim juntoEstaquei imediatamente. O rangido assustador estendia-se até mim junto  
com os  trovões  e  o  vento.  Eu  não  estava  sozinha ali.  Todos  os  meuscom os  trovões  e  o  vento.  Eu  não  estava  sozinha ali.  Todos  os  meus  
sentidos  se  eriçaram.  Não  me  movi  durante  alguns  segundos,  fiqueisentidos  se  eriçaram.  Não  me  movi  durante  alguns  segundos,  fiquei  
apenas ouvindo. Mas, não houve mais nem um som sequer. Foquei naapenas ouvindo. Mas, não houve mais nem um som sequer. Foquei na  
porta totalmente aberta e olhei, o interior da casa estava muito escuro.porta totalmente aberta e olhei, o interior da casa estava muito escuro.   
Contudo,  o piscar prateado dos relâmpagos constantes entrando pelasContudo,  o piscar prateado dos relâmpagos constantes entrando pelas  
janelas, ajudava-me a discernir os vultos dos móveis.janelas, ajudava-me a discernir os vultos dos móveis.

"Seja quem for que esteja aí, quer que eu entre.""Seja quem for que esteja aí, quer que eu entre."  

Deduzi  enquanto avaliava a situação.  Achei  melhor dar  uma deDeduzi enquanto avaliava a situação.  Achei  melhor dar  uma de  
vítima assustada e correr, pois assim, atrairia o que quer que fosse paravítima assustada e correr, pois assim, atrairia o que quer que fosse para  
fora da casa e poderia ver quem era. fora da casa e poderia ver quem era. 

"Então vamos lá, modo atriz de Hollywood ativado.""Então vamos lá, modo atriz de Hollywood ativado."    

Pensei enquanto deixava minha respiração ofegante de propósito.Pensei enquanto deixava minha respiração ofegante de propósito.  
Dei alguns passos para trás e me virei  de costas para a casa antes deDei alguns passos para trás e me virei  de costas para a casa antes de  
correr  -  como  uma  humana  -  pelo  pátio  onde  o  vento  formava  umcorrer  -  como  uma  humana  -  pelo  pátio  onde  o  vento  formava  um  
redemoinho de folhas.redemoinho de folhas.

——Já vai tão cedo? Nem ao menos aceitou meu convite para entrar.Já vai tão cedo? Nem ao menos aceitou meu convite para entrar.
Disse  de  modo triunfante  a  figura  esguia  que  surgiu  na  minhaDisse  de  modo triunfante  a  figura  esguia  que  surgiu  na  minha  

frente num piscar de olhos. - um vampirinho besta.frente num piscar de olhos. - um vampirinho besta.
——Não costumo aceitar  convites de estranhos.  -  Falei  ajeitando aNão costumo aceitar  convites de estranhos.  -  Falei  ajeitando a  

postura.postura.
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O ser na minha frente, magro, alto, cabelos pretos, roupas pretas, aO ser na minha frente, magro, alto, cabelos pretos, roupas pretas, a  
pele  pálida  ficava  quase  branca  com  o  lampejar  dos  relâmpagos.pele  pálida  ficava  quase  branca  com  o  lampejar  dos  relâmpagos.   
Resumindo, parecia um filhotinho do Drácula. Mas não era um imortal,Resumindo, parecia um filhotinho do Drácula. Mas não era um imortal,   
além do cheiro  ser  diferente  ele  parecia  um tanto  envelhecido  para  aalém do cheiro  ser  diferente  ele  parecia  um tanto  envelhecido  para  a  
idade que aparentava ter. Ou tinha quando foi transformado.idade que aparentava ter. Ou tinha quando foi transformado.

——Então, vamos nos conhecer melhor.Então, vamos nos conhecer melhor.
Anunciou ele antes de segurar meu pescoço com um movimentoAnunciou ele antes de segurar meu pescoço com um movimento  

rápido.  Sua mão fria como a de um morto,  apertou tanto que senti  orápido.  Sua mão fria como a de um morto,  apertou tanto que senti  o  
pulsar  das  minhas  veias  aumentar  para  tentar  vencer  o  bloqueiopulsar  das  minhas  veias  aumentar  para  tentar  vencer  o  bloqueio  
circulatório que sua mão impunha.circulatório que sua mão impunha.

——Bem... - comecei segurando o pulso dele e o afastando de mimBem... - comecei segurando o pulso dele e o afastando de mim  
sem qualquer esforço - Não estou com a mínima vontade!sem qualquer esforço - Não estou com a mínima vontade!

Anunciei largando a mão dele, digamos, sem muita gentileza. Vi aAnunciei largando a mão dele, digamos, sem muita gentileza. Vi a  
surpresa nos olhos da criatura. Mas ele não parecia disposto a desistir dosurpresa nos olhos da criatura. Mas ele não parecia disposto a desistir do   
seu - como ele acreditava eu ser - seu jantar e fez seus lábios recuaremseu - como ele acreditava eu ser - seu jantar e fez seus lábios recuarem   
sobre os dentes brancos. Os caninos grandes e afiados não me assustaramsobre os dentes brancos. Os caninos grandes e afiados não me assustaram  
em nada. Quando ele iniciou o movimento de ataque eu o repeli com umem nada. Quando ele iniciou o movimento de ataque eu o repeli com um   
soco no nariz que o fez recuar vários passos. O sangue escorreu do narizsoco no nariz que o fez recuar vários passos. O sangue escorreu do nariz  
dele e ele passou a mão e olhou  como se não estivesse acreditando quedele e ele passou a mão e olhou  como se não estivesse acreditando que   
fora ferido por sua "presa". Quem era ele e o que fazia ali?fora ferido por sua "presa". Quem era ele e o que fazia ali?

——O que é você? Sua vadia!O que é você? Sua vadia!
Ele rosnou e eu senti a raiva tomar o meu controle, como sempreEle rosnou e eu senti a raiva tomar o meu controle, como sempre   

ocorria  quando  eu  lutava.  Corri  como o  vento  e  o  soquei  nas  costas,ocorria  quando  eu  lutava.  Corri  como o  vento  e  o  soquei  nas  costas,   
peguei os braços dele e os prendi para trás com uma só mão.peguei os braços dele e os prendi para trás com uma só mão.

——Em  primeiro  lugar,  vadia  é  a  sua  mãe!  -  Rosnei  antes  deEm  primeiro  lugar,  vadia  é  a  sua  mãe!  -  Rosnei  antes  de  
empurrá-lo  para  o  chão -  e  em segundo lugar,  sou uma Caçadora deempurrá-lo  para  o  chão -  e  em segundo lugar,  sou uma Caçadora de  
parasitas sobrenaturais como você!parasitas sobrenaturais como você!

O vampiro virou-se para mim ainda no chão e me olhou com umO vampiro virou-se para mim ainda no chão e me olhou com um  
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misto de coisas.misto de coisas.
——Não é possível, não existem caçadores de vampiros. - retrucou eNão é possível, não existem caçadores de vampiros. - retrucou e   

eu ri.eu ri.
——Tem certeza? Então o que acha que eu sou?Tem certeza? Então o que acha que eu sou?
Desafiei mas ele não disse nada. Somente tentou outra investida,Desafiei mas ele não disse nada. Somente tentou outra investida,   

me atacou com vários golpes e tentou me morder várias vezes - o que sóme atacou com vários golpes e tentou me morder várias vezes - o que só   
servia para me dar mais raiva - depois de receber uma sequência de socosservia para me dar mais raiva - depois de receber uma sequência de socos  
na cara ele recuou se arrastando para trás.na cara ele recuou se arrastando para trás.

——Isso é impossível - ofegou ele finalmente parecendo acreditar emIsso é impossível - ofegou ele finalmente parecendo acreditar em  
quem eu era - Qual deles você é? Qual? - O vampiro exigiu o que mequem eu era - Qual deles você é? Qual? - O vampiro exigiu o que me   
deixou levemente confusa por trás da ira assassina que estava sentindo.deixou levemente confusa por trás da ira assassina que estava sentindo.

——Sou uma Durani. Sou uma Durani. 
          Anunciei vendo o pavor se instaurar em sua face cadavérica. Depois          Anunciei vendo o pavor se instaurar em sua face cadavérica. Depois  
de  alguns  milésimos de  segundo me olhando -  como se  eu fosse  umde alguns  milésimos de  segundo me olhando -  como se  eu fosse  um  
fantasma -  ele  saiu  em disparada  em direção  à  floresta.  Eu  corri  e  ofantasma -  ele  saiu  em disparada  em direção  à  floresta.  Eu  corri  e  o   
interceptei.interceptei.

——Oras, já vai tão cedo? - Ironizei com um sorriso maléfico antes deOras, já vai tão cedo? - Ironizei com um sorriso maléfico antes de  
o atingir no peito com um golpe que o fez voar pelo ar até o primeiroo atingir no peito com um golpe que o fez voar pelo ar até o primeiro   
degrau da varanda.degrau da varanda.

——Não é possível, você não existe sua maldita! O mestre ordenouNão é possível, você não existe sua maldita! O mestre ordenou  
acabar  com  todos!  -  Ele  gritou  enquanto  se  levantava  e  eu  franzi  asacabar  com  todos!  -  Ele  gritou  enquanto  se  levantava  e  eu  franzi  as  
sobrancelhas.sobrancelhas.

—— O quê? - Do que está falando? O quê? - Do que está falando?
Perguntei  - como se ele fosse me responder - mas ele me ignorou ePerguntei  - como se ele fosse me responder - mas ele me ignorou e   

investiu  contra  mim  com  muita  rapidez  e  conseguiu  me  derrubar.investiu  contra  mim  com  muita  rapidez  e  conseguiu  me  derrubar.   
Rolamos pelo chão e ele conseguiu ficar em cima de mim, segurei seuRolamos pelo chão e ele conseguiu ficar em cima de mim, segurei seu   
pescoço - quase na altura do queixo - no momento em que ele tentou mepescoço - quase na altura do queixo - no momento em que ele tentou me  
morder outra vez. Usei meu poder cinético para tirá-lo de cima de mim emorder outra vez. Usei meu poder cinético para tirá-lo de cima de mim e   
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já estava de pé.já estava de pé.
Ele também se levantou rapidamente e me encarou mostrando osEle também se levantou rapidamente e me encarou mostrando os  

dentes. Eu queria muito saber do que ele tinha falado, mas pelo jeito nãodentes. Eu queria muito saber do que ele tinha falado, mas pelo jeito não  
conseguiria.conseguiria.

——O que quis dizer com aquilo? - gritei - Como assim acabou comO que quis dizer com aquilo? - gritei - Como assim acabou com   
todos? Todos quem?todos? Todos quem?

——E você é a próxima! - O vampiro apontou para mim e eu trinqueiE você é a próxima! - O vampiro apontou para mim e eu trinquei   
os dentes.os dentes.

——Filho da mãe! Filho da mãe! 
Xinguei no momento em que o vento fechou a porta que bateu comXinguei no momento em que o vento fechou a porta que bateu com  

força. Aquilo me causou um segundo de distração, segundo aquele que oforça. Aquilo me causou um segundo de distração, segundo aquele que o  
vampiro usou para investir mais uma vez em minha direção. Eu o golpeivampiro usou para investir mais uma vez em minha direção. Eu o golpei   
com telecinese tão forte que ele foi jogado para trás e atravessou a portacom telecinese tão forte que ele foi jogado para trás e atravessou a porta   
caindo dentro da casa.caindo dentro da casa.

Ótimo, agora ele estava em vantagem! Concluí revirando os olhos.Ótimo, agora ele estava em vantagem! Concluí revirando os olhos.   
Olhei  em dúvida por um momento para o interior silencioso da casa.Olhei  em dúvida por um momento para o interior silencioso da casa.   
Então  sem  pensar  mais,  já  estava  na  varanda.  Entrei  com  passosEntão  sem  pensar  mais,  já  estava  na  varanda.  Entrei  com  passos  
cautelosos,  até  meus  olhos  se  acostumarem  com  a  escuridão  levariacautelosos,  até  meus  olhos  se  acostumarem  com  a  escuridão  levaria  
alguns segundos. A luz inconstante dos relâmpagos ainda fazia seu papelalguns segundos. A luz inconstante dos relâmpagos ainda fazia seu papel  
e o vento empurrava as cortinas rasgadas das janelas.e o vento empurrava as cortinas rasgadas das janelas.

Não havia barulho algum, além do vento. Mas o vampiro estavaNão havia barulho algum, além do vento. Mas o vampiro estava  
ali,  me observando da escuridão que estava ao seu lado. Olhei para oali,  me observando da escuridão que estava ao seu lado. Olhei para o   
chão ao meu redor, o que restou da porta de madeira estava espalhado,chão ao meu redor, o que restou da porta de madeira estava espalhado,  
então me agachei e peguei um pedaço dela. Rachei o pedaço de tábuaentão me agachei e peguei um pedaço dela. Rachei o pedaço de tábua  
como se estivesse rasgando uma folha de papel, conseguindo com isso,como se estivesse rasgando uma folha de papel, conseguindo com isso,   
uma bela estaca pontuda.          uma bela estaca pontuda.          

——Eu sei que está aqui vampiro, pode se esconder mas não vai fugirEu sei que está aqui vampiro, pode se esconder mas não vai fugir   
de mim.de mim.
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Avisei ouvindo minha voz ecoar pela casa. Eu sentia seu olhar emAvisei ouvindo minha voz ecoar pela casa. Eu sentia seu olhar em  
mim,  aquilo  ainda  era  de  uma certa  forma...  aterrorizante.  Bem,  pelomim,  aquilo  ainda  era  de  uma certa  forma...  aterrorizante.  Bem,  pelo  
menos  eu  podia  contar  com  meus  outros  sentidos.  Concentrei-me  emenos  eu  podia  contar  com  meus  outros  sentidos.  Concentrei-me  e  
respirei  fundo, então um sorriso debochado surgiu em meus lábios. Orespirei  fundo, então um sorriso debochado surgiu em meus lábios. O  
vampiro estava à minha esquerda, na sombra que um grande armário.vampiro estava à minha esquerda, na sombra que um grande armário.

—Meu  mestre  vai  ficar  muito  satisfeito  quando  eu  levar  seu—Meu  mestre  vai  ficar  muito  satisfeito  quando  eu  levar  seu  
cadáver para elecadáver para ele - a voz dele ecoou pelo escuro. - a voz dele ecoou pelo escuro.

——Mestre?  -  repeti  olhando  em  outra  direção  para  enganar  oMestre?  -  repeti  olhando  em  outra  direção  para  enganar  o  
sanguessuga maldito. sanguessuga maldito. 

——Sim, ele vai ficar muito satisfeito com a sua morte - disse agora seSim, ele vai ficar muito satisfeito com a sua morte - disse agora se  
movendo rápido pela casa, na certa para tentar me confundir - Mas memovendo rápido pela casa, na certa para tentar me confundir - Mas me  
diga, quantos mais como você existem?diga, quantos mais como você existem?

——Por que quer saber? - sondei vendo seu vulto se mover como umPor que quer saber? - sondei vendo seu vulto se mover como um  
borrão.borrão.

——Porque minha missão é acabar com todos! Porque minha missão é acabar com todos! 
Exclamou ele atirando-se contra mim. Tudo que precisei fazer, foiExclamou ele atirando-se contra mim. Tudo que precisei fazer, foi   

levantar a estaca que ficou esperando que o próprio vampiro se atirasselevantar a estaca que ficou esperando que o próprio vampiro se atirasse  
contra ela. Seus olhos claros se arregalaram quando empurrei a estaca emcontra ela. Seus olhos claros se arregalaram quando empurrei a estaca em  
seu coração, ele me olhou fixamente enquanto seu corpo desabava para oseu coração, ele me olhou fixamente enquanto seu corpo desabava para o  
chão.chão.

——Acho que seu mestre não terá mais notícias suas.Acho que seu mestre não terá mais notícias suas.
Zombei soltando a estaca, e o corpo do vampiro caiu com tudo noZombei soltando a estaca, e o corpo do vampiro caiu com tudo no  

chão de madeira provocando um grande estrondo. Olhei para ele por umchão de madeira provocando um grande estrondo. Olhei para ele por um  
instante.  Aquele  vampiro  havia  dito  coisas  que  me deixaram curiosa.instante.  Aquele  vampiro  havia  dito  coisas  que  me deixaram curiosa.   
Mestre?  Missão?  Contudo,  eu  já  me  sentia  vacinada  contra  mistérios.Mestre?  Missão?  Contudo,  eu  já  me  sentia  vacinada  contra  mistérios.  
Caminhei alguns passos pela sala, prestando atenção aos detalhes. O queCaminhei alguns passos pela sala, prestando atenção aos detalhes. O que  
ele estaria fazendo naquela casa... a não ser que... uma ideia me passouele estaria fazendo naquela casa... a não ser que... uma ideia me passou  
rapidamente.rapidamente.
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Então me dei conta de que não tinha terminado meu trabalho. ParaEntão me dei conta de que não tinha terminado meu trabalho. Para  
matar um vampiro não há arma mais eficaz que uma estaca de prata -matar um vampiro não há arma mais eficaz que uma estaca de prata -  
não que uma de madeira não funcione com semi-imortais - mas comonão que uma de madeira não funcione com semi-imortais - mas como  
eles são alérgicos à prata, o corpo queima até virar cinzas.  O que nãoeles são alérgicos à prata, o corpo queima até virar cinzas.  O que não  
acontece quando a estaca é de madeira. Com uma olhada especulativa,acontece quando a estaca é de madeira. Com uma olhada especulativa,  
descobri algumas garrafas perto de uma janela, fui até lá e descobri quedescobri algumas garrafas perto de uma janela, fui até lá e descobri que   
era vodka. O que era perfeito.era vodka. O que era perfeito.

Voltei à sala e agarrei a camisa preta do vampiro e o atirei no pátio.Voltei à sala e agarrei a camisa preta do vampiro e o atirei no pátio.   
No mesmo instante eu já estava lá, com os dentes, tirei a rolha da garrafaNo mesmo instante eu já estava lá, com os dentes, tirei a rolha da garrafa   
e comecei a despejar o líquido sobre o corpo inerte que ainda estava come comecei a despejar o líquido sobre o corpo inerte que ainda estava com  
os olhos abertos. Éramos somente o corpo, o vento, trovões e relâmpagos,os olhos abertos. Éramos somente o corpo, o vento, trovões e relâmpagos,   
a floresta e eu. Antes de largar a chama que consumiria para sempre oa floresta e eu. Antes de largar a chama que consumiria para sempre o   
vampiro, rasguei um pedaço de sua camiseta.vampiro, rasguei um pedaço de sua camiseta.

——Não  vai  mais  precisar  disto.  -  Falei  deixando  o  isqueiro  queNão  vai  mais  precisar  disto.  -  Falei  deixando  o  isqueiro  que  
trazia no bolso cair com a chama ligada sobre o corpo que imediatamentetrazia no bolso cair com a chama ligada sobre o corpo que imediatamente  
virou uma tocha ardente no chão.virou uma tocha ardente no chão.

Olhei as chamas que consumiam o vampiro e depois dei as costas.Olhei as chamas que consumiam o vampiro e depois dei as costas.   
Peguei uma lasca grande do que sobrou da porta e enrolei o pedaço daPeguei uma lasca grande do que sobrou da porta e enrolei o pedaço da   
camisa  que  eu  tinha  rasgado.  Voltei  ao  fogo  e  acendi  minha  tochacamisa  que  eu  tinha  rasgado.  Voltei  ao  fogo  e  acendi  minha  tocha   
improvisada, eu iria entrar na casa quando uma voz soou e fez com queimprovisada, eu iria entrar na casa quando uma voz soou e fez com que  
tudo que tinha acontecido fizesse sentido.tudo que tinha acontecido fizesse sentido.

—Lavígnia Durani virou mesmo uma caçadora.—Lavígnia Durani virou mesmo uma caçadora.
Eu o olhei surpresa e então a visão de Ariadne tinha se cumprido,Eu o olhei surpresa e então a visão de Ariadne tinha se cumprido,  

as páginas que tanto aterrorizaram o clã de Damian tinham acabado deas páginas que tanto aterrorizaram o clã de Damian tinham acabado de   
saltar para a realidade.saltar para a realidade.

—Você!—Você!
—Eu! - Juan sorriu debochado – quem diria né, predadora? O cara—Eu! - Juan sorriu debochado – quem diria né, predadora? O cara   

da visão da sua ancestral...  esse  cara sou eu.  -  riu fazendo graça comda visão da sua ancestral...  esse  cara sou eu.  -  riu fazendo graça com   
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aquela música do Roberto Carlos.aquela música do Roberto Carlos.
—O que está fazendo aqui? Como sabe desse lugar? - na verdade—O que está fazendo aqui? Como sabe desse lugar? - na verdade  

me senti meio tonta de perguntar algo tão óbvio, Juan já havia me ditome senti meio tonta de perguntar algo tão óbvio, Juan já havia me dito   
saber muito mais do que eu imaginaria.saber muito mais do que eu imaginaria.

—Venho  procurar  algo  pela  milésima  vez  mas  a  esperança  é  a—Venho  procurar  algo  pela  milésima  vez  mas  a  esperança  é  a  
última que morre – então caminhou até o sujeito que queimava – quemúltima que morre – então caminhou até o sujeito que queimava – quem  
era a figura?era a figura?

—Não faço ideia mas tentou me matar assim que cheguei... Juan –—Não faço ideia mas tentou me matar assim que cheguei... Juan –   
me aproximei mas ele não me olhou – ele disse que a missão dela erame aproximei mas ele não me olhou – ele disse que a missão dela era   
acabar com todos os caçadores.acabar com todos os caçadores.

—Que  novidade,  amor,  já  te  falei  que  colocaram  sua  cabeça  a—Que  novidade,  amor,  já  te  falei  que  colocaram  sua  cabeça  a  
prêmio. Todos os lacaios do clã estavam bem avisados de quem quem teprêmio. Todos os lacaios do clã estavam bem avisados de quem quem te  
matasse  seria  imortalizado,  por  que  acha  que  foi  tão  atacada  pormatasse  seria  imortalizado,  por  que  acha  que  foi  tão  atacada  por  
vampiros diferentes? - então me olhou especulativo.vampiros diferentes? - então me olhou especulativo.

—É...  não  canso  de  me  surpreender  com  as  coisas  que  vou—É...  não  canso  de  me  surpreender  com  as  coisas  que  vou  
descobrindo deles.descobrindo deles.

—Esse babaca não devia fazer ideia de quem você é agora.—Esse babaca não devia fazer ideia de quem você é agora.
—Quem diria  que  era  você  o  sujeito  que  Ariadne  viu...  -  eu  ri—Quem diria  que  era  você  o  sujeito  que  Ariadne  viu...  -  eu  ri   

daquela  ironia  pois  durante  muito  tempo Juan  tinha  sido  apenas  umdaquela  ironia  pois  durante  muito  tempo Juan  tinha  sido  apenas  um  
inimigo eliminado e ele fazia parte do meu destino – então o que veioinimigo eliminado e ele fazia parte do meu destino – então o que veio   
procurar?procurar?

—O  mesmo  que  o  mané  aí.  -  respondeu  ele  olhando—O  mesmo  que  o  mané  aí.  -  respondeu  ele  olhando  
demoradamente para a casa.demoradamente para a casa.

—Não  ajudou  muito.  -  retruquei  mal-humorada  e  ele  deu  um—Não  ajudou  muito.  -  retruquei  mal-humorada  e  ele  deu  um  
sorriso de canto.sorriso de canto.

—Eu disse que não iria contar isso até que confiasse plenamente—Eu disse que não iria contar isso até que confiasse plenamente  
em ti. - respondeu misterioso e eu pensei com meus botões.em ti. - respondeu misterioso e eu pensei com meus botões.

—Por que você e um lacaio dos Moreton iria estar procurando a—Por que você e um lacaio dos Moreton iria estar procurando a   
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mesma coisa? -  apertei  os olhos enquanto juntava as  pecinhas – Vocêmesma coisa? -  apertei  os olhos enquanto juntava as  pecinhas – Você  
disse que não me contaria como matar Damian... o vampiro aí procuravadisse que não me contaria como matar Damian... o vampiro aí procurava  
por ordem de Damian e você... por vingança! Você está procurando o quepor ordem de Damian e você... por vingança! Você está procurando o que  
pode matar Damian! - apontei e ele fez um biquinho.pode matar Damian! - apontei e ele fez um biquinho.

—Você é uma mala, sabia? Mas é inteligente demais.—Você é uma mala, sabia? Mas é inteligente demais.
—E o que é? - exigi mas aí ele pareceu reticente. - Você sabe que—E o que é? - exigi mas aí ele pareceu reticente. - Você sabe que   

não vai demorar muito até eu descobrir o que é.não vai demorar muito até eu descobrir o que é.
—Pois  é  não  vai  mesmo  mas  eu  gosto  de  brincar  com  teus—Pois  é  não  vai  mesmo  mas  eu  gosto  de  brincar  com  teus   

pensamentos, pensa aí, vai.pensamentos, pensa aí, vai.
Então ele  entrou na casa e  eu fui  atrás.  Aquele  lugar era  triste,Então ele  entrou na casa e  eu fui  atrás.  Aquele  lugar era  triste,  

abandonado, empoeirado, lembrava morte e a minha traição a Ariadne.abandonado, empoeirado, lembrava morte e a minha traição a Ariadne.   
Afastei aquela lembrança pois ela fazia com que eu tivesse vontade de meAfastei aquela lembrança pois ela fazia com que eu tivesse vontade de me  
matar.matar.

—Juan, o que é que você procura?—Juan, o que é que você procura?
—Ah você nem pensou –  foi  sua  resposta  enquanto dava umas—Ah você nem pensou –  foi  sua  resposta  enquanto dava umas  

batidas de leve numa das colunas da casa, parecia querer se certificar debatidas de leve numa das colunas da casa, parecia querer se certificar de  
que  não  era  oca  –  lembre-se  de  quem  achou  um  jeito  de  matar  oque  não  era  oca  –  lembre-se  de  quem  achou  um  jeito  de  matar  o  
mauricinhomauricinho fez isso com um feitiço e por vingança. fez isso com um feitiço e por vingança.

—Tá... somente eu posso matá-lo isso está claro.—Tá... somente eu posso matá-lo isso está claro.
—E como a vingança estaria plena? - perguntou arrancando um—E como a vingança estaria plena? - perguntou arrancando um  

dos tijolos da velha lareira.dos tijolos da velha lareira.
—Com a mesma arma que ele usou para matá-la. - foi automático,—Com a mesma arma que ele usou para matá-la. - foi automático,  

eu nem pensei nisso.eu nem pensei nisso.
—Na mosca! Mas nossa bruxinha esperta se esqueceu de nos dar—Na mosca! Mas nossa bruxinha esperta se esqueceu de nos dar  

uma pista de onde estaria  escondida a adaga. Eu já pensei em tudo – eleuma pista de onde estaria  escondida a adaga. Eu já pensei em tudo – ele  
atirou longe e se virou para mim abrindo os braços – já revirei essa casaatirou longe e se virou para mim abrindo os braços – já revirei essa casa   
de cima a baixo. Será que você tem alguma ideia?de cima a baixo. Será que você tem alguma ideia?

Eu torci o nariz e olhei ao redor, não tinha como fazer ideia se euEu torci o nariz e olhei ao redor, não tinha como fazer ideia se eu  
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em sabia nada daquilo há alguns minutos.em sabia nada daquilo há alguns minutos.
—Se ao menos soubéssemos onde Ariadne foi entrerrada, há uma—Se ao menos soubéssemos onde Ariadne foi entrerrada, há uma  

chance da adaga estar com ela ainda.chance da adaga estar com ela ainda.
—É uma hipótese.—É uma hipótese.
—Ou talvez ela a tenha escondido num lugar em que Damian não—Ou talvez ela a tenha escondido num lugar em que Damian não  

fizesse  a  menor  suspeita.  Aqui  seria  muito  óbvio...  já  procurou  nofizesse  a  menor  suspeita.  Aqui  seria  muito  óbvio...  já  procurou  no  
cemitério da cidade?cemitério da cidade?

—Claro mas é lógico que a Ariadne não foi sepultada lá, para todo—Claro mas é lógico que a Ariadne não foi sepultada lá, para todo   
mundo ela despareceu sem deixar pistas. mundo ela despareceu sem deixar pistas. 

—Mas e se tivesse sido enterrada com um nome falso? - ergui uma—Mas e se tivesse sido enterrada com um nome falso? - ergui uma  
sobrancelha e Juan juntou as dele olhando para o chão.sobrancelha e Juan juntou as dele olhando para o chão.

—Faz  sentido,  pode  ter  sido  aqui  em  Bonja  como  nas  cidades—Faz  sentido,  pode  ter  sido  aqui  em  Bonja  como  nas  cidades  
vizinhas.vizinhas.

—Então já sabe o que fazer. - sorri para ele.—Então já sabe o que fazer. - sorri para ele.
—Ei espera aí – protestou – quer eu passe a noite toda revirando—Ei espera aí – protestou – quer eu passe a noite toda revirando  

defuntos enquanto você fica em casa assistindo a novela?defuntos enquanto você fica em casa assistindo a novela?
—Odeio novelas mas hoje eu tenho duas coisas a fazer e uma delas—Odeio novelas mas hoje eu tenho duas coisas a fazer e uma delas  

é viajar para Santa Catarina, não sei quantos dias vou ficar por lá e essa éé viajar para Santa Catarina, não sei quantos dias vou ficar por lá e essa é  
a nossa melhor hipótese.a nossa melhor hipótese.

—Ai está bem, mas fique claro que eu só faço isso sozinho porque—Ai está bem, mas fique claro que eu só faço isso sozinho porque  
você não vai estar aqui.você não vai estar aqui.

—Você também odeia o Damian. - lembrei-o.—Você também odeia o Damian. - lembrei-o.
—É mas você fez o maior papel de otária na mão dele... e eu só fui—É mas você fez o maior papel de otária na mão dele... e eu só fui   

morto – o riso dele desapareceu – é tem razão, odeio mesmo.morto – o riso dele desapareceu – é tem razão, odeio mesmo.
—Então  você  procura  nas  sepulturas  mais  antigas,  quando  eu—Então  você  procura  nas  sepulturas  mais  antigas,  quando  eu  

voltar te ajudo.voltar te ajudo.
—Ótimo, vou fazer isso hoje porém quando a madrugada cair, não—Ótimo, vou fazer isso hoje porém quando a madrugada cair, não   

quero que ninguém me veja.quero que ninguém me veja.
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—Agora vamos, tenho muito que fazer.—Agora vamos, tenho muito que fazer.
Saímos os dois da casa e o curioso é que a tempestade tinha seSaímos os dois da casa e o curioso é que a tempestade tinha se   

dissipado e o céu estava tranquilo. Juan foi para um lado e eu fui para odissipado e o céu estava tranquilo. Juan foi para um lado e eu fui para o   
outro, quando entrei no carro peguei o telefone e fiz uma ligação.outro, quando entrei no carro peguei o telefone e fiz uma ligação.

—Damian? - chamei e ele logicamente ficou muito surpreso pois—Damian? - chamei e ele logicamente ficou muito surpreso pois   
demorou para responder.demorou para responder.

—Lavígnia... é você?—Lavígnia... é você?
—Sim sou eu...  escute,  eu estive pensando e acho que não dei a—Sim sou eu...  escute,  eu estive pensando e acho que não dei a   

você a oportunidade de se explicar.você a oportunidade de se explicar.
—Sério?—Sério?
—É...  me desculpa tá? Eu acho que acabei  exagerando muito  as—É...  me desculpa tá? Eu acho que acabei  exagerando muito  as  

coisas,  eu acho que você tem uma boa explicação para tudo o que eucoisas,  eu acho que você tem uma boa explicação para tudo o que eu  
ouvi. - falei bem ouvi. - falei bem docinhadocinha para pegar minha presa. para pegar minha presa.
           —Não posso acreditar nisso, é alguma armadilha? - infeliz traidor           —Não posso acreditar nisso, é alguma armadilha? - infeliz traidor   
dos infernos mas perspicaz que só.dos infernos mas perspicaz que só.

—Humpf... acho que estou sendo uma idiota tentando acreditar em—Humpf... acho que estou sendo uma idiota tentando acreditar em  
você outra vez, esquece, tá bom? - blefei.você outra vez, esquece, tá bom? - blefei.

—Não, espera! - ele pediu rápido – quero muito poder me explicar—Não, espera! - ele pediu rápido – quero muito poder me explicar   
a você.a você.

—Pode me encontrar às oito horas no mirante da lua? - um lugar—Pode me encontrar às oito horas no mirante da lua? - um lugar  
lindo bem escondido no meio da floresta.lindo bem escondido no meio da floresta.

—Estarei lá.—Estarei lá.
—Perfeito, nos vemos então.—Perfeito, nos vemos então.
—Lavígnia?—Lavígnia?
—Hã?—Hã?
—Obrigado. - agradeceu e eu segurei a risada.—Obrigado. - agradeceu e eu segurei a risada.
—Até logo. - então desliguei – Ah não me agradeça infeliz, o prazer—Até logo. - então desliguei – Ah não me agradeça infeliz, o prazer   

será todo meu.será todo meu.
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Então dirigi direto para lá pois não faltava muito mais que umaEntão dirigi direto para lá pois não faltava muito mais que uma  
hora para as oito e eu estava ansiosa. Quando cheguei estava escuro ehora para as oito e eu estava ansiosa. Quando cheguei estava escuro e  
deserto do jeito que eu queria, saltei para fora do carro e fiz uma fogueiradeserto do jeito que eu queria, saltei para fora do carro e fiz uma fogueira   
pequena com umas coisas a mais que eu tinha levado, só assim pudepequena com umas coisas a mais que eu tinha levado, só assim pude   
desligar os faróis do meu antigo carro. Aquele mesmo que meu pai tinhadesligar os faróis do meu antigo carro. Aquele mesmo que meu pai tinha   
mandado por faróis de luz ultravioleta. Sacou a maldade?mandado por faróis de luz ultravioleta. Sacou a maldade?

Abri a porta do carro e pus minha música para tocar, Poison doAbri a porta do carro e pus minha música para tocar, Poison do  
Alice Cooper, senti no banco do motorista e fiquei com os pés para foraAlice Cooper, senti no banco do motorista e fiquei com os pés para fora   
enquanto  suspirava  de  prazer  pelos  próximos acontecimentos.  Algunsenquanto  suspirava  de  prazer  pelos  próximos acontecimentos.  Alguns  
minutos antes das oito, o farol da moto dele cortou a escuridão da trilha eminutos antes das oito, o farol da moto dele cortou a escuridão da trilha e  
eu sorri satisfeita. Puxei mais a manga da jaqueta para esconder o queeu sorri satisfeita. Puxei mais a manga da jaqueta para esconder o que  
tinha preso na parte interna do meu pulso e pulei para fora.                      tinha preso na parte interna do meu pulso e pulei para fora.                      

 —Que bom que você veio. - fingi um sorriso encabulado. —Que bom que você veio. - fingi um sorriso encabulado.
—Eu mal posso acreditar que você vai me ouvir, Lavígnia – então—Eu mal posso acreditar que você vai me ouvir, Lavígnia – então  

ele se aproximou de mim, usava camiseta preta e calça jeans – quase nãoele se aproximou de mim, usava camiseta preta e calça jeans – quase não  
acreditei quando me ligou.acreditei quando me ligou.

—Damian eu... - abaixei a cabeça em frente a ele – eu só agi dessa—Damian eu... - abaixei a cabeça em frente a ele – eu só agi dessa  
maneira porque... eu não pude aceitar que você nunca me amou. -então omaneira porque... eu não pude aceitar que você nunca me amou. -então o   
olhei com os olhos lacrimejantes, mas olha a falsa!olhei com os olhos lacrimejantes, mas olha a falsa!

—Meu amor – ele segurou meu rosto com as duas mãos – eu amo—Meu amor – ele segurou meu rosto com as duas mãos – eu amo  
você, amo com cada pedaço do meu ser. Por favor me perdoa por tervocê, amo com cada pedaço do meu ser. Por favor me perdoa por ter   
escondido tudo de você, eu sinto muito...escondido tudo de você, eu sinto muito...

—Você tem ideia do quando me magoou tudo o que você disse—Você tem ideia do quando me magoou tudo o que você disse   
naquela noite para a Marianjel?naquela noite para a Marianjel?

—Eu sei, eu sei... mas não era verdade eu juro.—Eu sei, eu sei... mas não era verdade eu juro.
—Você me ama mesmo? De verdade? -  indaguei  embargando a—Você me ama mesmo? De verdade? -  indaguei  embargando a  

voz.voz.
—Amo, amo, amo muito.—Amo, amo, amo muito.
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—Desculpa pela maneira como tenho agido.—Desculpa pela maneira como tenho agido.
—Tudo bem, não tem problema, vamos esquecer tudo e começar—Tudo bem, não tem problema, vamos esquecer tudo e começar  

de novo.de novo.
Então eu escorreguei minhas mãos pelo seu peito e levantei o rosto,Então eu escorreguei minhas mãos pelo seu peito e levantei o rosto,  

o que el interpretou como um convite aberto para um beijo e foi o queo que el interpretou como um convite aberto para um beijo e foi o que   
aconteceu. Quando seus lábios tocaram os meus, senti meu sangue ferveraconteceu. Quando seus lábios tocaram os meus, senti meu sangue ferver  
e  acelerar  pelas  veias,  foi  muito  difícil  corresponder  aquele  asquerosoe  acelerar  pelas  veias,  foi  muito  difícil  corresponder  aquele  asqueroso  
beijo mas eu consegui afinal  de contas já  havíamos nos beijado tantasbeijo mas eu consegui afinal  de contas já  havíamos nos beijado tantas  
vezes.  Enquanto  ele  estava  completamente  envolvido  com  aquela  tãovezes.  Enquanto  ele  estava  completamente  envolvido  com  aquela  tão  
almejada reconciliação deixei  a  estaca de  madeira  escorregar por meualmejada reconciliação deixei  a  estaca de  madeira  escorregar por meu  
pulso até a palma da minha mão e assim que a empunhei, imediatamentepulso até a palma da minha mão e assim que a empunhei, imediatamente  
golpeei seu peito fazendo-a atravessar seu coração.golpeei seu peito fazendo-a atravessar seu coração.

Ele  recuou ainda com uma das mãos no meu rosto,  olhou paraEle  recuou ainda com uma das mãos no meu rosto,  olhou para  
baixo na estaca fincada em seu peito e depois procurou meu olhar. Eubaixo na estaca fincada em seu peito e depois procurou meu olhar. Eu  
sorria muito satisfeita.sorria muito satisfeita.

—Então você me ama mesmo? Mas é melhor não me tocar.—Então você me ama mesmo? Mas é melhor não me tocar.
Avisei com um brilhante sorriso e ele desabou no chão bem aosAvisei com um brilhante sorriso e ele desabou no chão bem aos   

meus pés.meus pés.
—Agora você vai me pagar um pouco do que me deve seu maldito.—Agora você vai me pagar um pouco do que me deve seu maldito.
Então o arrastei até a grande árvore em frente ao meu carro, prendiEntão o arrastei até a grande árvore em frente ao meu carro, prendi  

seus pulsos com a corrente de prata que fora fincada atrás da árvore,seus pulsos com a corrente de prata que fora fincada atrás da árvore,   
deixando-o em pé com os braços abertos. Puxei a estaca e a joguei nodeixando-o em pé com os braços abertos. Puxei a estaca e a joguei no   
chão, eu não sabia quanto tempo levaria até ele acordar, fui até o porta-chão, eu não sabia quanto tempo levaria até ele acordar, fui até o porta-
malas e peguei a sacola com meus brinquedinhos de tortura. Coloqueimalas e peguei a sacola com meus brinquedinhos de tortura. Coloquei   
cada um ao lado do outro em cima do capô então ouvi seu gemido baixo,cada um ao lado do outro em cima do capô então ouvi seu gemido baixo,   
até que foi rápido. Caminhei até ele colocando as luvas pretas.até que foi rápido. Caminhei até ele colocando as luvas pretas.

—Nossa, você é forte, acordou tão rápido.—Nossa, você é forte, acordou tão rápido.
—Você... - ele estava confuso – você me enganou.—Você... - ele estava confuso – você me enganou.
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—Sorte minha que você só percebeu isso tarde demais.—Sorte minha que você só percebeu isso tarde demais.
—O que você pretende? - rosnou ao dar conta de que estava preso,—O que você pretende? - rosnou ao dar conta de que estava preso,  

imediatamente começou a lutar para se soltar.imediatamente começou a lutar para se soltar.
—Pode esquecer, Damian. Essas correntes são de prata, você não—Pode esquecer, Damian. Essas correntes são de prata, você não  

vai conseguir quebrá-las nunca.vai conseguir quebrá-las nunca.
Avisei  dando  as  costas,  fui  até  o  capô  do  carro  e  peguei  meuAvisei  dando  as  costas,  fui  até  o  capô  do  carro  e  peguei  meu  

punhal.punhal.
—O que você quer?—O que você quer?
—Han? Não é óbvio? Você vai me pagar uma parte do que me—Han? Não é óbvio? Você vai me pagar uma parte do que me  

deve. - falei rasgando sua camiseta com o punhal afiado.deve. - falei rasgando sua camiseta com o punhal afiado.
—Pretende me torturar?—Pretende me torturar?
—Só um pouquinho. - confirmei mordendo o lábio inferior – não—Só um pouquinho. - confirmei mordendo o lábio inferior – não   

acha mesmo que acredito em ti, não é?acha mesmo que acredito em ti, não é?
Ele  não  respondeu  e  eu  afastei  as  duas  partes  da  camisetaEle  não  respondeu  e  eu  afastei  as  duas  partes  da  camiseta   

revelando aquele peitoral forte e aquela barriga tanquinho.revelando aquele peitoral forte e aquela barriga tanquinho.
—Faz ideia  de  quanto  tempo eu  planejei  essa  noite?  -  indaguei—Faz ideia  de  quanto  tempo eu  planejei  essa  noite?  -  indaguei   

pondo a ponta a punhal perto de seu ombro esquerdo.pondo a ponta a punhal perto de seu ombro esquerdo.
—Está cometendo um erro, Lavígnia. - protestou.—Está cometendo um erro, Lavígnia. - protestou.
—É? Por quê?—É? Por quê?
—Por que eu não menti  sobre amar você.  -  repetiu e eu dei um—Por que eu não menti  sobre amar você.  -  repetiu e eu dei um  

sorriso desanimado.sorriso desanimado.
—Não foi  o  que você  disse  para  aquela  morcega  velha  naquela—Não foi  o  que você  disse  para  aquela  morcega  velha  naquela   

noite – então comecei a arrastar o punhal de prata fazendo uma linha denoite – então comecei a arrastar o punhal de prata fazendo uma linha de  
sangue surgir por onde ele passava. - Você disse que não sentia nada porsangue surgir por onde ele passava. - Você disse que não sentia nada por  
mim,  disse  que  era  tão  chato  ficar  comigo  que  você  quase  tinha  quemim,  disse  que  era  tão  chato  ficar  comigo  que  você  quase  tinha  que  
contar historinhas para eu dormir, chamou-me de tantas coisas.contar historinhas para eu dormir, chamou-me de tantas coisas.

—Não era verdade! - falou entredentes e eu comecei a fazer outro—Não era verdade! - falou entredentes e eu comecei a fazer outro  
rasgo logo abaixo do primeiro.rasgo logo abaixo do primeiro.
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—Você estava muito  à vontade.  -  disse  eu calmamente vendo o—Você estava muito  à vontade.  -  disse  eu calmamente vendo o  
sangue rubro escorrer – embora você minta com tanta naturalidade. Eu visangue rubro escorrer – embora você minta com tanta naturalidade. Eu vi   
você com aquela vadia se  beijando no bar. Vocês são um casal, só quevocê com aquela vadia se  beijando no bar. Vocês são um casal, só que  
esse detalhe você não me contou.esse detalhe você não me contou.

Olhei  nos  olhos  dele  enquanto  girava  a  posta  do  punhal  o  queOlhei  nos  olhos  dele  enquanto  girava  a  posta  do  punhal  o  que  
estava procurando um ferimento bastante incômodo dado a expressãoestava procurando um ferimento bastante incômodo dado a expressão  
dele.dele.

—Eu não podia, tinha que conseguir conquistá-la. Como faria isso—Eu não podia, tinha que conseguir conquistá-la. Como faria isso  
se soubesse que sou casado? - ele pareceu com raiva e eu respirei bemse soubesse que sou casado? - ele pareceu com raiva e eu respirei bem   
fundo sentindo uma nova onda varrer meu corpo.fundo sentindo uma nova onda varrer meu corpo.

—Casado?!  Você  é  casado  com aquela  peste!  Realmente  quanto—Casado?!  Você  é  casado  com aquela  peste!  Realmente  quanto  
mais eu te conheço mais te odeio, Damian.mais eu te conheço mais te odeio, Damian.

Então  empurrei  o  punhal  com muita  força  e  ele  atravessou seuEntão  empurrei  o  punhal  com muita  força  e  ele  atravessou seu  
peito mas não passou nem parte do coração, ele aguentou firme, emitindopeito mas não passou nem parte do coração, ele aguentou firme, emitindo  
apenas um grunhido sufocado.apenas um grunhido sufocado.

—Você não pode me odiar... eu fiz de tudo para salvar a sua vida. -—Você não pode me odiar... eu fiz de tudo para salvar a sua vida. -  
resmungou e eu ri.resmungou e eu ri.

—Não vou cair nessa. -  puxei o punhal de volta e o levantei na—Não vou cair nessa. -  puxei o punhal de volta e o levantei na   
frente do meu rosto vendo o sangue escorrer por ele.frente do meu rosto vendo o sangue escorrer por ele.

—Eles iriam tentar te matar outra vez, Lavígnia, eu achei melhor—Eles iriam tentar te matar outra vez, Lavígnia, eu achei melhor   
tentar  manter  você longe dos  caçadores  para  que não se  tornasse  umtentar  manter  você longe dos  caçadores  para  que não se  tornasse  um  
deles.deles.

—Corta essa história – fui até a fogueira e pus a ponta do punhal—Corta essa história – fui até a fogueira e pus a ponta do punhal   
entre as chamas – eu já sei de tudo. - olhei de forma maléfica para ele.entre as chamas – eu já sei de tudo. - olhei de forma maléfica para ele.

—Tudo o quê? - ele me mirou com dor e ressentimento.—Tudo o quê? - ele me mirou com dor e ressentimento.
—Vocês tentaram me matar para que a aliança entre os caçadores—Vocês tentaram me matar para que a aliança entre os caçadores   

não fosse retomada e para que eu não matasse você. - quando revelei issonão fosse retomada e para que eu não matasse você. - quando revelei isso  
pude ver a surpresa em seu olhar.pude ver a surpresa em seu olhar.

                                                                             ~~ 439439 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

—Você está errada.—Você está errada.
—Não, estou certa e você sabe – voltei para ele com a ponta do—Não, estou certa e você sabe – voltei para ele com a ponta do  

punhal  incandescente  de  tão  quente,  os  olhos  se  mantiveram  fixospunhal  incandescente  de  tão  quente,  os  olhos  se  mantiveram  fixos  
naquilo – você queria eu ficasse tão apaixonadinha por ti que poderia menaquilo – você queria eu ficasse tão apaixonadinha por ti que poderia me  
controlar em cada pequeno detalhe – eu estava com muita raiva quandocontrolar em cada pequeno detalhe – eu estava com muita raiva quando  
encostei  no  ombro  esquerdo  dele  o  fazendo  gritar  de  dor  –  por  queencostei  no  ombro  esquerdo  dele  o  fazendo  gritar  de  dor  –  por  que   
mentiu para mim daquele jeito? Você mentiu em tudo! Até nas coisasmentiu para mim daquele jeito? Você mentiu em tudo! Até nas coisas  
mais irrelevantes você mentiu. - empurrei com tanto ódio que o punhalmais irrelevantes você mentiu. - empurrei com tanto ódio que o punhal  
atingiu a árvore.atingiu a árvore.

—Por  que  eu  precisava  saber  até  onde  poderia  te  controlar!   -—Por  que  eu  precisava  saber  até  onde  poderia  te  controlar!   -  
esganiçou ofegante quando puxei a arma.esganiçou ofegante quando puxei a arma.

—Ou seja, ver o meu nível de idiotice. - balance a cabeça.—Ou seja, ver o meu nível de idiotice. - balance a cabeça.
—Ingenuidade – corrigiu ele – eu sei que agi muito mal com você—Ingenuidade – corrigiu ele – eu sei que agi muito mal com você  

mas precisava saber até onde sua família te mantinha ignorante.mas precisava saber até onde sua família te mantinha ignorante.
—Olha que pela primeira vez eu sinto que você está sendo sincero—Olha que pela primeira vez eu sinto que você está sendo sincero  

–  voltei  a  pôr  o  punhal  nas  chamas  –  mas  de  tudo  que  mais  me–  voltei  a  pôr  o  punhal  nas  chamas  –  mas  de  tudo  que  mais  me  
incomodou  foi  o  fato  de  você  só  não  ter  me  matado  por  Neitan  terincomodou  foi  o  fato  de  você  só  não  ter  me  matado  por  Neitan  ter   
reconhecido você.reconhecido você.

—Eu jamais cometeria o mesmo erro outra vez. - falou enquanto eu—Eu jamais cometeria o mesmo erro outra vez. - falou enquanto eu  
voltava.voltava.

—Está falando da Ariadne não é?—Está falando da Ariadne não é?
—Sim! Eu tive que matá-la pois ela queria se tornar uma vampira,—Sim! Eu tive que matá-la pois ela queria se tornar uma vampira,  

isso seria um inferno. - disso eu sabia pois lembrava das palavras delaisso seria um inferno. - disso eu sabia pois lembrava das palavras dela   
antes de ser morta.antes de ser morta.

—E em vez  de  dizer  não  e  sumir  para  algum canto  remoto  do—E em vez  de  dizer  não  e  sumir  para  algum canto  remoto  do  
planeta você preferiu cravar uma adaga nas costas dela. - quando eu faleiplaneta você preferiu cravar uma adaga nas costas dela. - quando eu falei   
ele levou susto.ele levou susto.

—Como sabe disso?—Como sabe disso?
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—Eu sei tanta coisa que poderia odiar você por uns dois mil anos.—Eu sei tanta coisa que poderia odiar você por uns dois mil anos.   
Agora me tira uma dúvida bem cruel – eu sentia meus olhos em brasa –Agora me tira uma dúvida bem cruel – eu sentia meus olhos em brasa –   
por que dormiu comigo na mesma cama onde dormia com ela? - aquelaspor que dormiu comigo na mesma cama onde dormia com ela? - aquelas   
palavras saíram como navalhas rasgando minha garganta, minha língua,palavras saíram como navalhas rasgando minha garganta, minha língua,  
meu lábios – Fala! - gritei diante do silêncio dele – Fala! - gritei outra vez.meu lábios – Fala! - gritei diante do silêncio dele – Fala! - gritei outra vez.

—Porque eu quis mostrar a Ariadne que fazer com sua vingadora o—Porque eu quis mostrar a Ariadne que fazer com sua vingadora o   
mesmo que fiz com ela não seria difícil para mim! - gritou.mesmo que fiz com ela não seria difícil para mim! - gritou.

—Desgraçado! - também gritei golpeando-o com tanta força que o—Desgraçado! - também gritei golpeando-o com tanta força que o  
punhal atravessou seu corpo raspando nas costelas de uma única vez, elepunhal atravessou seu corpo raspando nas costelas de uma única vez, ele  
gemeu de dor. - Você é um maldito! Já tinha partido o coração dela porgemeu de dor. - Você é um maldito! Já tinha partido o coração dela por   
que tinha que partir o meu? - exigiu com voz alta.que tinha que partir o meu? - exigiu com voz alta.

—Fique...  tranquila...  pois  você  já  se  vingou.  -  olhou-me  pelas—Fique...  tranquila...  pois  você  já  se  vingou.  -  olhou-me  pelas  
frestas dos olhos.frestas dos olhos.

—Não, isso aqui é só um aperitivo do que eu vou fazer você sofrer—Não, isso aqui é só um aperitivo do que eu vou fazer você sofrer   
ainda, miserável.ainda, miserável.

—Não me refiro  a  essa  sua tortura vil  mas sim que depois que—Não me refiro  a  essa  sua tortura vil  mas sim que depois que  
fizemos amor eu virei seu escravo apaixonado.fizemos amor eu virei seu escravo apaixonado.

Confessou e então tossiu sangue, o que me mostrava que aqueleConfessou e então tossiu sangue, o que me mostrava que aquele   
golpe  tinha  atingido  o  pulmão.  Meu  ódio  só  aumentava  ao  invés  degolpe  tinha  atingido  o  pulmão.  Meu  ódio  só  aumentava  ao  invés  de  
diminuir.diminuir.

—Mentiroso! Você é um embromador de primeira, nunca mais vou—Mentiroso! Você é um embromador de primeira, nunca mais vou  
acreditar em uma palavra que você disser.acreditar em uma palavra que você disser.

—Pode derramar até a última gota do meu sangue, Lavígnia, que—Pode derramar até a última gota do meu sangue, Lavígnia, que  
continuarei dizendo que amo você. Eu errei, eu menti, eu enganei você,continuarei dizendo que amo você. Eu errei, eu menti, eu enganei você,   
eu ri de você mas agora você ri de mim, despreza meu amor, ignora meueu ri de você mas agora você ri de mim, despreza meu amor, ignora meu   
desespero, me enlouquece... já estamos quites.desespero, me enlouquece... já estamos quites.

—Não estamos não – outra vez coloquei o punhal nas chamas e seu—Não estamos não – outra vez coloquei o punhal nas chamas e seu  
olhar foi de horror, ele estava se fazendo de forte mas estava sentindoolhar foi de horror, ele estava se fazendo de forte mas estava sentindo  
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muita dor – O que será que sua esposinha velhota vai achar se todas asmuita dor – O que será que sua esposinha velhota vai achar se todas as   
vezes que tirar sua camisa lembrar de mim? - caminhei até ele com umvezes que tirar sua camisa lembrar de mim? - caminhei até ele com um  
olhar fatal.olhar fatal.

—Ele já pensa bastante em ti. - disse e eu ergui uma sobrancelha.—Ele já pensa bastante em ti. - disse e eu ergui uma sobrancelha.
—É... eu sei que ela me odeia.—É... eu sei que ela me odeia.
—Ela a inveja.—Ela a inveja.
—Não brinca – sorri enquanto bem em seu peitoral esquerdo eu—Não brinca – sorri enquanto bem em seu peitoral esquerdo eu  

riscava a primeira letra do meu nome – deve ser porque eu não tenho unsriscava a primeira letra do meu nome – deve ser porque eu não tenho uns   
dois mil anos de idade, a cor do meu cabelo é natural, não uso silicone edois mil anos de idade, a cor do meu cabelo é natural, não uso silicone e   
meu carro é muito melhor que o dela. - sorri largamente olhando em seusmeu carro é muito melhor que o dela. - sorri largamente olhando em seus  
olhos.olhos.

—Marianjel te odeia pois eu amo você como jamais a amei, porque—Marianjel te odeia pois eu amo você como jamais a amei, porque  
quando fazemos amor é o teu nome que eu chamo, porque me recusei aquando fazemos amor é o teu nome que eu chamo, porque me recusei a   
te  matar  em todas  a  vezes  que  estivemos sozinhos  mesmo que  o  clãte  matar  em todas  a  vezes  que  estivemos sozinhos  mesmo que  o  clã   
inteiro tivesse desejado isso.inteiro tivesse desejado isso.

Tudo bem, eu reconheço, ali ele me fez engolir em seco. Eu teriaTudo bem, eu reconheço, ali ele me fez engolir em seco. Eu teria   
dado minha alma para ouvir aquelas palavras seis anos atrás mas agoradado minha alma para ouvir aquelas palavras seis anos atrás mas agora   
elas valiam menos que uma nota falsa. Olhei um instante para ele e fuielas valiam menos que uma nota falsa. Olhei um instante para ele e fui  
pegar a arma de choque.pegar a arma de choque.

—“Não fique com ciúmes, ela é só minha missão.” Lembra dessas—“Não fique com ciúmes, ela é só minha missão.” Lembra dessas   
palavras? - indaguei ao me aproximar e ele abaixou o olhar.palavras? - indaguei ao me aproximar e ele abaixou o olhar.

—Ninguém podia saber que eu tinha falhado nessa missão – então—Ninguém podia saber que eu tinha falhado nessa missão – então  
me olhou – eu não queria que soubessem que eu tinha me apaixonado.me olhou – eu não queria que soubessem que eu tinha me apaixonado.

—É mentira, diria qualquer coisa para escapar desse momento.—É mentira, diria qualquer coisa para escapar desse momento.
—Já disse isso sem você estar apontando nenhuma arma para mim.—Já disse isso sem você estar apontando nenhuma arma para mim.

                      —“—“Tenho que suportar, mas seria mais interessante se a LavígniaTenho que suportar, mas seria mais interessante se a Lavígnia
fosse mais mulher. Ficaria mais fácil passar tanto tempo ao lado dela poisfosse mais mulher. Ficaria mais fácil passar tanto tempo ao lado dela pois
quase sempre eu quase tenho que contar historinhas para ela dormir.”quase sempre eu quase tenho que contar historinhas para ela dormir.”   
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Essa frase foi a minha preferida, sabia?Essa frase foi a minha preferida, sabia?
                      —Ah, Lavígnia, para de fazer isso contigo...  era mentira, era—Ah, Lavígnia, para de fazer isso contigo...  era mentira, era   
mentira,  eu  juro  que  a  achava  perfeita.  Linda,  dócil,  delicada...  tãomentira,  eu  juro  que  a  achava  perfeita.  Linda,  dócil,  delicada...  tão   
diferente das mulheres que me rodeiam.diferente das mulheres que me rodeiam.

—Grande  mentira  –  então  encostei  a  máquina  em  sua  virilha,  a—Grande  mentira  –  então  encostei  a  máquina  em  sua  virilha,  a  
expressão de pânico dele foi maravilhosa – o que acha de mim  agora?expressão de pânico dele foi maravilhosa – o que acha de mim  agora?

Então disparei fazendo um violento e doloroso choque atingir ondeEntão disparei fazendo um violento e doloroso choque atingir onde  
mais  dói  em  qualquer  homem.  Damian  grunhiu  alto,  bateu  a  cabeçamais  dói  em  qualquer  homem.  Damian  grunhiu  alto,  bateu  a  cabeça  
contra a árvore e trincou os dentes com força enquanto eu ria.contra a árvore e trincou os dentes com força enquanto eu ria.

—Olha que eu acertei – afastei a máquina e ele ficou muito ofegante—Olha que eu acertei – afastei a máquina e ele ficou muito ofegante  
e teria caído se não estivesse preso pelas correntes e cadeados – se sentee teria caído se não estivesse preso pelas correntes e cadeados – se sente  
prazer, sente dor.prazer, sente dor.

—Como você se tornou tão sádica? - ele me olhou com tanta raiva.—Como você se tornou tão sádica? - ele me olhou com tanta raiva.
—Não gostou? Foi você quem fez isso – então me afastei e tirei a—Não gostou? Foi você quem fez isso – então me afastei e tirei a   

jaqueta revelando uma blusa frente única de couro preta e bem decotada,jaqueta revelando uma blusa frente única de couro preta e bem decotada,   
fui até o carro e a joguei no banco do passageiro e peguei as chaves dofui até o carro e a joguei no banco do passageiro e peguei as chaves do  
carro também. - Assim é bastante sem graça para você?carro também. - Assim é bastante sem graça para você?

—Ao me torturar desse jeito, só está fazendo eu me apaixonar mais—Ao me torturar desse jeito, só está fazendo eu me apaixonar mais  
ainda. - ele me provocou e eu senti que era para irritar.ainda. - ele me provocou e eu senti que era para irritar.

—Não tem mais necessidade de mentir, Damian, eu já sei de tudo,—Não tem mais necessidade de mentir, Damian, eu já sei de tudo,  
tudo mesmo. Você tem nojo de mim, admite. - voltei para perto dele etudo mesmo. Você tem nojo de mim, admite. - voltei para perto dele e   
Damian riu com gosto.Damian riu com gosto.

—Nojo de você? Raiva eu admito mas nojo você nunca vai conseguir—Nojo de você? Raiva eu admito mas nojo você nunca vai conseguir  
despertar em mim, você é maravilhosa, linda, sexy e não parou de medespertar em mim, você é maravilhosa, linda, sexy e não parou de me  
enlouquecer desde que voltou! É isso que você quer ouvir?enlouquecer desde que voltou! É isso que você quer ouvir?

—Estou ouvindo mas não sei se acredito. - desdenhei.—Estou ouvindo mas não sei se acredito. - desdenhei.
—Não acredita? Então me solta que eu te mostro já que você não—Não acredita? Então me solta que eu te mostro já que você não  

parece nada satisfeita, aquele caçadorzinho não dá conta de ti?parece nada satisfeita, aquele caçadorzinho não dá conta de ti?
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Hum... ele era mesmo muito corajoso para alguém que poderia serHum... ele era mesmo muito corajoso para alguém que poderia ser   
estripado. Repeti o mesmo golpe aplicando-lhe um choque na virilha, eleestripado. Repeti o mesmo golpe aplicando-lhe um choque na virilha, ele   
gritou  e  gritou  muito,  falou  palavrões,  se  torceu  e  retorceu  até  quegritou  e  gritou  muito,  falou  palavrões,  se  torceu  e  retorceu  até  que  
apagou. Desmaiou! Sério mesmo. Pelo menos a onda de ódio que ele meapagou. Desmaiou! Sério mesmo. Pelo menos a onda de ódio que ele me  
provocou com aquelas  palavras  passou.  Fui  até  o  carro e  peguei  umaprovocou com aquelas  palavras  passou.  Fui  até  o  carro e  peguei  uma  
garrafinha cuja água arremessei na cara dele.garrafinha cuja água arremessei na cara dele.

—Acorda,  bonitão  –  bati  várias  vezes  no  rosto  dele  até  que—Acorda,  bonitão  –  bati  várias  vezes  no  rosto  dele  até  que  
retomasse os sentidos – ainda não acabamos nossa noite.retomasse os sentidos – ainda não acabamos nossa noite.

—Lavígnia, por favor... para com essa estupidez.—Lavígnia, por favor... para com essa estupidez.
—Está pedindo misericórdia? Acho que deve fazer muito tempo que—Está pedindo misericórdia? Acho que deve fazer muito tempo que  

um membro de um clã poderoso não implorava piedade a uma caçadoraum membro de um clã poderoso não implorava piedade a uma caçadora  
se  é  que  isso  já  aconteceu.  -  cruzei  os  braços  e  segurei  meu  queixose  é  que  isso  já  aconteceu.  -  cruzei  os  braços  e  segurei  meu  queixo   
olhando para cima, fazendo cena.olhando para cima, fazendo cena.

—Eu já disse, se essa revolta toda é porque eu menti para você sim—Eu já disse, se essa revolta toda é porque eu menti para você sim  
eu  menti,  supera  isso,  se  é  porque  acreditou  no  que  eu  disse  paraeu  menti,  supera  isso,  se  é  porque  acreditou  no  que  eu  disse  para  
Marianjel  então  já  está  vingada  pois  eu  menti  para  ela.  -  disseMarianjel  então  já  está  vingada  pois  eu  menti  para  ela.  -  disse  
corajosamente.corajosamente.

—Então  quer  dizer  que  você  é  apaixonado  por  mim  mas  sua—Então  quer  dizer  que  você  é  apaixonado  por  mim  mas  sua  
monstrenga não sabe?monstrenga não sabe?

—Ela sabe –  rosnou – todos eles  sabem! Não tenho mais porque—Ela sabe –  rosnou – todos eles  sabem! Não tenho mais porque  
esconder  o  que  eu  quero  e  eu  quero  você.  -  sua  expressão  obstinadaesconder  o  que  eu  quero  e  eu  quero  você.  -  sua  expressão  obstinada  
chegou a me dar um leve arrepio, eu estava parada a coisa de um metro echegou a me dar um leve arrepio, eu estava parada a coisa de um metro e   
meio dele e atrás de mim estavam a fogueira e o carro,  de forma quemeio dele e atrás de mim estavam a fogueira e o carro,  de forma que   
minha sombra se projetava na árvore e sobre ele. - e você vai ter que meminha sombra se projetava na árvore e sobre ele. - e você vai ter que me  
matar para impedir que a conquiste outra vez.matar para impedir que a conquiste outra vez.

—Nós dois sabemos que eu nasci para isso mesmo, mas mesmo que—Nós dois sabemos que eu nasci para isso mesmo, mas mesmo que  
nós dois vivêssemos para sempre eu não voltaria para você. Tudo o quenós dois vivêssemos para sempre eu não voltaria para você. Tudo o que   
você me desperta é ódio.você me desperta é ódio.
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—Entre o amor e o ódio há uma linha bastante tênue, meu amor. E—Entre o amor e o ódio há uma linha bastante tênue, meu amor. E  
eu sei que fui o primeiro homem que despertou a paixão em seu corpo –eu sei que fui o primeiro homem que despertou a paixão em seu corpo –  
ele sorriu de forma maliciosa – porque eu sei que fui o primeiro da suaele sorriu de forma maliciosa – porque eu sei que fui o primeiro da sua  
vida.  -  terminou triunfante e eu apertei  o botão do alarme fazendo osvida.  -  terminou triunfante e eu apertei  o botão do alarme fazendo os   
faróis ultravioleta acenderem o que o fez virar o rosto rapidamente.faróis ultravioleta acenderem o que o fez virar o rosto rapidamente.

—Foi o primeiro mas sabe quem importa de verdade? Quem vai ser—Foi o primeiro mas sabe quem importa de verdade? Quem vai ser   
o último, aquele que vai fazer com que eu nunca mais queira ser tocadao último, aquele que vai fazer com que eu nunca mais queira ser tocada   
por outro homem.por outro homem.

—Você nunca vai ser de outro. - grunhiu.—Você nunca vai ser de outro. - grunhiu.
—Pelo  que eu saiba,  não tenho dono.  -  falei  vendo-o  tossir  mais—Pelo  que eu saiba,  não tenho dono.  -  falei  vendo-o  tossir  mais   

sangue que manchou seus lábios e escorreu pelo maxilar.sangue que manchou seus lábios e escorreu pelo maxilar.
—Vai ter que me matar para não ser minha outra vez.—Vai ter que me matar para não ser minha outra vez.
—Eu odeio você! Acha mesmo que eu dormiria com o mandante do—Eu odeio você! Acha mesmo que eu dormiria com o mandante do  

assassinato do meu pai? - gritei mas meus lábios tremiam.assassinato do meu pai? - gritei mas meus lábios tremiam.
—O quê?! - ele tentou me olhar mas não conseguiu, seus olhos eram—O quê?! - ele tentou me olhar mas não conseguiu, seus olhos eram  

sensíveis demais aos raios ultravioleta.sensíveis demais aos raios ultravioleta.
—Sim!  Eu  ouvi  o  vampiro  que  fez  o  carro  capotar  falando  ao—Sim!  Eu  ouvi  o  vampiro  que  fez  o  carro  capotar  falando  ao  

telefone com alguém que chamou de mestre  Moreton para avisar  quetelefone com alguém que chamou de mestre  Moreton para avisar  que  
minha família e eu estávamos mortos! - gritei.minha família e eu estávamos mortos! - gritei.

—Eu não sou o único com esse sobrenome, Lavígnia. Eu não mandei—Eu não sou o único com esse sobrenome, Lavígnia. Eu não mandei  
matar sua família!matar sua família!

Então eu ofeguei, a raiva corria em minhas veias misturada com aEntão eu ofeguei, a raiva corria em minhas veias misturada com a   
dor,  meus dedos se apertavam ao redor da estaca de prata em minhador,  meus dedos se apertavam ao redor da estaca de prata em minha   
mão. Ele só podia estar mentido novamente.mão. Ele só podia estar mentido novamente.

—Está mentindo, desgraçado.—Está mentindo, desgraçado.
—Eu nunca concordei com essa ideia, nunca mataria mais alguém—Eu nunca concordei com essa ideia, nunca mataria mais alguém  

dos Durani, nunca. - afirmou e vi sua pele começar a ficar vermelha comodos Durani, nunca. - afirmou e vi sua pele começar a ficar vermelha como  
queimada, tinha tanto sangue escorrendo por sei peito e abdômen quequeimada, tinha tanto sangue escorrendo por sei peito e abdômen que  
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molhava sua calça, era a imagem mais desejada em anos.molhava sua calça, era a imagem mais desejada em anos.
—Tudo o que sai dessa sua maldita boca não passa de um monte de—Tudo o que sai dessa sua maldita boca não passa de um monte de   

mentiras.mentiras.
—Não fui eu!—Não fui eu!
—Já que tinha matado uma Durani o que custaria matar outra, não?—Já que tinha matado uma Durani o que custaria matar outra, não?
—Estou pagando por aquela morte todos os instantes desde aquela—Estou pagando por aquela morte todos os instantes desde aquela   

noite, deixe-me em paz Ariadne! - ele gritou agoniado virando o rosto, jánoite, deixe-me em paz Ariadne! - ele gritou agoniado virando o rosto, já   
começava a sair fumaça de sua pele e a sangrar em vários pontos. Àquelacomeçava a sair fumaça de sua pele e a sangrar em vários pontos. Àquela   
altura uma vampiro normal já teria virado cinzas há muito tempo.altura uma vampiro normal já teria virado cinzas há muito tempo.

—Não vamos te deixar em paz – então me aproximei e segurei o—Não vamos te deixar em paz – então me aproximei e segurei o   
rosto dele – você fez nós duas cairmos apaixonadas em seus braços derosto dele – você fez nós duas cairmos apaixonadas em seus braços de  
engano e traição. Ariadne não pôde se vingar mas estou aqui por ela eengano e traição. Ariadne não pôde se vingar mas estou aqui por ela e   
por mim.por mim.

—Por favor, Lavígnia não faça isso...—Por favor, Lavígnia não faça isso...
Então  meu  telefone  tocou  interrompendo  aquele  momento  tãoEntão  meu  telefone  tocou  interrompendo  aquele  momento  tão  

agradável.agradável.
—Onde você está? - a voz irritada de Neitan soou baixinho.—Onde você está? - a voz irritada de Neitan soou baixinho.
—Ela está comigo. - Damian disse em voz alta e eu dei um tapa nele.—Ela está comigo. - Damian disse em voz alta e eu dei um tapa nele.
—Oi para você também. - foi irônica mas do outro lado da linha,—Oi para você também. - foi irônica mas do outro lado da linha,   

silêncio – alô?silêncio – alô?
—Com quem você está? - a pergunta foi cortante e gelada, Damian—Com quem você está? - a pergunta foi cortante e gelada, Damian  

riu.riu.
—Com ninguém.—Com ninguém.
—Ninguém fala? - estava bravo, que ótimo!—Ninguém fala? - estava bravo, que ótimo!
—Em meia-hora estarei aí.—Em meia-hora estarei aí.
Então  desliguei  a  ligação  e  olhei  atônita  para  Damian,  onde  iriaEntão  desliguei  a  ligação  e  olhei  atônita  para  Damian,  onde  iria  

parar sua falta de noção.parar sua falta de noção.
—Agora vai ter que explicar para o seu cachorrinho castrado o que—Agora vai ter que explicar para o seu cachorrinho castrado o que  
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estava  fazendo  comigo,  meu  amor.  -  riu  satisfeito  olhando  em  meusestava  fazendo  comigo,  meu  amor.  -  riu  satisfeito  olhando  em  meus  
olhos, então desliguei os faróis pois ele já estava bastante machucado.olhos, então desliguei os faróis pois ele já estava bastante machucado.

—Por que você acha que ele é um inútil? - só curiosidade.—Por que você acha que ele é um inútil? - só curiosidade.
—Em seis anos ele não conseguiu nada com você, garanto que ele—Em seis anos ele não conseguiu nada com você, garanto que ele   

me odeia muito mais por isso.me odeia muito mais por isso.
—Isso não é da sua conta.—Isso não é da sua conta.
—Eu vi o quanto ele baba por ti e você o trata como amiguinho. - riu—Eu vi o quanto ele baba por ti e você o trata como amiguinho. - riu  

com gosto – Pelo visto ele não conseguiu me tirar do seu coração, é umcom gosto – Pelo visto ele não conseguiu me tirar do seu coração, é um  
grande inútil mesmo. - debochou.grande inútil mesmo. - debochou.

—Não seja tão presunçoso, ninguém te tirou do meu coração, você—Não seja tão presunçoso, ninguém te tirou do meu coração, você  
saiu  sozinho.  E  Neitan  é  um  homem  maravilhoso,  qualquer  mulhersaiu  sozinho.  E  Neitan  é  um  homem  maravilhoso,  qualquer  mulher  
adoraria ficar com ele pois é lindo e tem caráter. - defendi-o.adoraria ficar com ele pois é lindo e tem caráter. - defendi-o.

—Ah é? - Damian me olhou com sarcasmo – então por que não está—Ah é? - Damian me olhou com sarcasmo – então por que não está   
com ele? - bah, aquela foi certeira, só fiquei quieta tentando me remontarcom ele? - bah, aquela foi certeira, só fiquei quieta tentando me remontar   
depois daquela bomba – é porque você não me esqueceu, pode estar sedepois daquela bomba – é porque você não me esqueceu, pode estar se   
consumindo de raiva por mim mas no fundo ainda me deseja, me ama.consumindo de raiva por mim mas no fundo ainda me deseja, me ama.

Supôs  cheio  de  si  e  eu  não  esbocei  reação  alguma,  apenas  meSupôs  cheio  de  si  e  eu  não  esbocei  reação  alguma,  apenas  me  
aproximei dele, cheguei bem pertinho até ele perder um pouquinho daaproximei dele, cheguei bem pertinho até ele perder um pouquinho da  
postura de macho alfa, passei minha mão por seu quadril até o bumbumpostura de macho alfa, passei minha mão por seu quadril até o bumbum  
e ele ficou surpreso. Mas na verdade, eu só queria o celular que estava eme ele ficou surpreso. Mas na verdade, eu só queria o celular que estava em   
seu bolso de trás,  dei  uns passos para trás  deixando-o frustradíssimo.seu bolso de trás,  dei  uns passos para trás  deixando-o frustradíssimo.  
Mexi no aparelho e achei o contato da Maribesta, liguei.Mexi no aparelho e achei o contato da Maribesta, liguei.

—Querido, onde você está? - soou a voz de taquara rachada.—Querido, onde você está? - soou a voz de taquara rachada.
—Seu querido me divertiu muito esta noite, morcega velha. - falei—Seu querido me divertiu muito esta noite, morcega velha. - falei   

com tanta satisfação! Foi como lavar a alma.com tanta satisfação! Foi como lavar a alma.
—O que está fazendo com o telefone dele, desgraçada? - cacarejou a—O que está fazendo com o telefone dele, desgraçada? - cacarejou a   

peste.peste.
—Com o telefone nada já com ele hum...—Com o telefone nada já com ele hum...
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—Não acredito.—Não acredito.
—Damian, o espelho sem luz não acredita que estamos juntos, não—Damian, o espelho sem luz não acredita que estamos juntos, não  

quer dar oi para ela?quer dar oi para ela?
—Isso é ridículo. - xingou Damian.—Isso é ridículo. - xingou Damian.
—Não foi exatamente um oi mas você reconhece a voz dele, não é?—Não foi exatamente um oi mas você reconhece a voz dele, não é?
—O que está fazendo com o meu homem, vadia? - xingou ela e eu—O que está fazendo com o meu homem, vadia? - xingou ela e eu   

soltei todo o ar com impaciência.soltei todo o ar com impaciência.
—Vadia é a sua mãe por ter colocado no mundo uma cadela como—Vadia é a sua mãe por ter colocado no mundo uma cadela como  

você então cala essa boca imunda e escuta, seu você então cala essa boca imunda e escuta, seu maridomarido está acorrentado e está acorrentado e  
sangrando na minha frente e eu ainda estou com muita vontade de fazersangrando na minha frente e eu ainda estou com muita vontade de fazer  
um monte de furinhos nele, então se quiser encontrá-lo inteiro fala bemum monte de furinhos nele, então se quiser encontrá-lo inteiro fala bem  
mansinha, ok? Ou você ficar sem uma parte bem interessante dele. Deimansinha, ok? Ou você ficar sem uma parte bem interessante dele. Dei  
um olhar sugestivo para a virilha dele e ele entrou em pânico.um olhar sugestivo para a virilha dele e ele entrou em pânico.

—Não brinca com isso, Lavígnia!—Não brinca com isso, Lavígnia!
—E parece que estou brincando?—E parece que estou brincando?
—Por favor, não o machuque. - ela pediu.—Por favor, não o machuque. - ela pediu.
—Por favor? Olha, está aprendendo boas maneiras bem rápido. É—Por favor? Olha, está aprendendo boas maneiras bem rápido. É  

tarde  demais  para  pedir  que  ele  não  se  machuque  pois  já  está  bemtarde  demais  para  pedir  que  ele  não  se  machuque  pois  já  está  bem  
machucado.machucado.

—NÃO!—NÃO!
—Sim e como eu não sou assim tão cruel eu liguei para você vir—Sim e como eu não sou assim tão cruel eu liguei para você vir   

buscá-lo antes que o sol nasça e o faça virar torresmo.buscá-lo antes que o sol nasça e o faça virar torresmo.
—Onde ele está? - exigiu.—Onde ele está? - exigiu.
—Anjel, eu estou no mirante da lua. - ele contou e eu nem pensei—Anjel, eu estou no mirante da lua. - ele contou e eu nem pensei   

antesantes desligar o telefone e o deixar cair no chão.desligar o telefone e o deixar cair no chão.
—Seu estraga prazeres, eu queria que vocês dois vissem o sol nascer—Seu estraga prazeres, eu queria que vocês dois vissem o sol nascer  

juntos!juntos!
—Ela faria isso sem pensar pois me ama. - aquilo foi uma acusação—Ela faria isso sem pensar pois me ama. - aquilo foi uma acusação   
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cheia de indireta ressentida.cheia de indireta ressentida.
—Ela te ama e você aqui declarando seu amor para outra mulher,—Ela te ama e você aqui declarando seu amor para outra mulher,   

que coisa feia, como você é infiel,  Damian. - falei pegando a estaca deque coisa feia, como você é infiel,  Damian. - falei pegando a estaca de   
prata que estava ao lado da fogueira, a expressão dele foi de confusão.prata que estava ao lado da fogueira, a expressão dele foi de confusão.

—E qual o problema? - indagou ele e eu lembrei do que Juan tinha—E qual o problema? - indagou ele e eu lembrei do que Juan tinha  
falado sobre a infidelidade entre eles.falado sobre a infidelidade entre eles.

Apenas sacudi a cabeça e fui até ele cravando-lhe o ombro direitoApenas sacudi a cabeça e fui até ele cravando-lhe o ombro direito  
com a estaca, ele apenas gemeu baixinho. Então tirei do bolso as chavescom a estaca, ele apenas gemeu baixinho. Então tirei do bolso as chaves  
dos cadeados que prendiam seus pulsos e pendurei na estaca.dos cadeados que prendiam seus pulsos e pendurei na estaca.

—Obrigada  pela  noite  tão  divertida  que  passamos,  podemos—Obrigada  pela  noite  tão  divertida  que  passamos,  podemos  
repetir qualquer dia – pisquei para ele que só me olhou cheio de raiva –repetir qualquer dia – pisquei para ele que só me olhou cheio de raiva –   
ah, e isso – voltei e acertei um tremendo tapa em seu rosto – foi por terah, e isso – voltei e acertei um tremendo tapa em seu rosto – foi por ter   
fingido gostar de mim só para me levar para cama onde dormiu com umafingido gostar de mim só para me levar para cama onde dormiu com uma  
mulher da minha família para provar a ela que é o tal.mulher da minha família para provar a ela que é o tal.

—Você vai se arrepender por isso. - ameaçou.—Você vai se arrepender por isso. - ameaçou.
—Não tenho medo de você, nem dos outros. A sua sorte é que você—Não tenho medo de você, nem dos outros. A sua sorte é que você   

não morre como um vampiro clássico pois já estaria morto a essa hora,não morre como um vampiro clássico pois já estaria morto a essa hora,   
mas não fique muito tranquilo pois eu vou encontrar a maneira de temas não fique muito tranquilo pois eu vou encontrar a maneira de te  
matar.matar.

Disse eu com a voz muito séria e o olhar dele foi de mágoa, aindaDisse eu com a voz muito séria e o olhar dele foi de mágoa, ainda  
não acreditava que eu tive a coragem de torturá-lo e que o mataria semnão acreditava que eu tive a coragem de torturá-lo e que o mataria sem  
pensar.pensar.

—Tenha uma péssima noite.—Tenha uma péssima noite.
Desejei  antes  de  virar  as  costas  e  entrar  no  carro,  estava  muitoDesejei  antes  de  virar  as  costas  e  entrar  no  carro,  estava  muito   

satisfeita e mesmo tendo-o deixado vivo eu me sentia vingada. Foi ótimosatisfeita e mesmo tendo-o deixado vivo eu me sentia vingada. Foi ótimo  
pois atingi ele e Marianjel também, minha alma estava leve e eu só queriapois atingi ele e Marianjel também, minha alma estava leve e eu só queria   
comemorar. Coloquei comemorar. Coloquei You Give Love a Bad NameYou Give Love a Bad Name do Bon Jovi para tocar e do Bon Jovi para tocar e  
voltei  para  casa  cantando.  Infelizmente  para  estragar  um  pouquinhovoltei  para  casa  cantando.  Infelizmente  para  estragar  um  pouquinho  
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minha noite de triunfo vi o carro de meu adorado eterno desafeto tãominha noite de triunfo vi o carro de meu adorado eterno desafeto tão   
amigável parado em frente ao portão e ele encostado ao lado do capô,amigável parado em frente ao portão e ele encostado ao lado do capô,   
estava com os braços e os tornozelos cruzados,  usava camiseta brancaestava com os braços e os tornozelos cruzados,  usava camiseta branca   
com as  mangas  enroladas  até  em  cima  dos  ombros,  calça  jeans  azul,com as  mangas  enroladas  até  em  cima  dos  ombros,  calça  jeans  azul,   
aquela barba tão bem parada que eu amava e uma expressão nada afável.aquela barba tão bem parada que eu amava e uma expressão nada afável.   
Deixei o carro na calçada mesmo. Bati a porta e caminhei até ele.Deixei o carro na calçada mesmo. Bati a porta e caminhei até ele.

—Não faz essa cara, eu não atrasei tanto assim. - falei em tom de—Não faz essa cara, eu não atrasei tanto assim. - falei em tom de  
brincadeira, ele me olhou fixamente, pareceu pensar muito bem no quebrincadeira, ele me olhou fixamente, pareceu pensar muito bem no que   
iria dizer e vários segundos depois finalmente falou.iria dizer e vários segundos depois finalmente falou.

—Gostaria  de  ouvir  sua  explicação  sobre  quem  quem  estava.  -—Gostaria  de  ouvir  sua  explicação  sobre  quem  quem  estava.  -   
exigiu o óbvio e eu abaixe o olhar para o chão e dei uma risadinha.exigiu o óbvio e eu abaixe o olhar para o chão e dei uma risadinha.

—Neit... quantas vezes mais vou ter que te dizer que não te devo—Neit... quantas vezes mais vou ter que te dizer que não te devo   
explicações do que eu faço? explicações do que eu faço? 

—Por que você faz isso?—Por que você faz isso?
—Isso o quê?—Isso o quê?
—Fica me fazendo de idiota desse jeito? Você deixa eu acreditar—Fica me fazendo de idiota desse jeito? Você deixa eu acreditar   

que está indo tudo bem entre nós e então depois me trata dessa maneira.que está indo tudo bem entre nós e então depois me trata dessa maneira.
—É porque você fica exigindo de mim coisas que eu não tenho a—É porque você fica exigindo de mim coisas que eu não tenho a   

menor obrigação de fazer. - com minhas palavras ele abaixou a cabeça emenor obrigação de fazer. - com minhas palavras ele abaixou a cabeça e   
suspirou  e  não  sei  porque  meu  coração  se  apertou,  de  forma  quasesuspirou  e  não  sei  porque  meu  coração  se  apertou,  de  forma  quase  
involuntária dei dois passos até ficar em frente a ele e toquei seu rosto,involuntária dei dois passos até ficar em frente a ele e toquei seu rosto,   
Neitan me olhou – eu estava com o Damian, mas não foi nada agradávelNeitan me olhou – eu estava com o Damian, mas não foi nada agradável   
para ele pois deve estar sangrando até agora.para ele pois deve estar sangrando até agora.

—Como é? - a expressão dele melhorou um pouco.—Como é? - a expressão dele melhorou um pouco.
—Pois é... você sabe que ele estava me devendo e hoje eu cobrei—Pois é... você sabe que ele estava me devendo e hoje eu cobrei  

uma parte da dívida.uma parte da dívida.
—Matou ele?—Matou ele?
—Não, esqueceu do que Juan falou? Mas foi divertido tentar. - falei—Não, esqueceu do que Juan falou? Mas foi divertido tentar. - falei   
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com um sorriso cheio de malícia, ele sorriu também.com um sorriso cheio de malícia, ele sorriu também.
—Deu uma surra nele?—Deu uma surra nele?
—Surra você deu, lembra? Foi bem pior o que eu fiz, agora vou—Surra você deu, lembra? Foi bem pior o que eu fiz, agora vou  

pegar minha mochila.pegar minha mochila.
Eu sabia que ele tinha ficado bem satisfeito com aquela explicaçãoEu sabia que ele tinha ficado bem satisfeito com aquela explicação  

embora  ainda  estivesse  muito  curioso.  Eu  não  sabia  explicar  mas  deembora  ainda  estivesse  muito  curioso.  Eu  não  sabia  explicar  mas  de  
repente a ideia de deixar Neit magoado como fiz tantas vezes, não erarepente a ideia de deixar Neit magoado como fiz tantas vezes, não era   
nada aceitável. Quando voltei ele já estava dentro do carro mas a portanada aceitável. Quando voltei ele já estava dentro do carro mas a porta   
do passageiro estava aberta, entrei e joguei minha mochila no banco dedo passageiro estava aberta, entrei e joguei minha mochila no banco de  
trás.trás.

—Pé na estrada -  falei.—Pé na estrada -  falei.
—Você não cansa de me surpreender.—Você não cansa de me surpreender.
—Ah isso é bom pois a mesmice irrita, então o que temos agora? -—Ah isso é bom pois a mesmice irrita, então o que temos agora? -   

perguntei ao pegar o envelope pardo que estava ao lado do banco.perguntei ao pegar o envelope pardo que estava ao lado do banco.
—Aparentemente  humanoides  selvagens  atacando  pessoas  com—Aparentemente  humanoides  selvagens  atacando  pessoas  com  

uma espécie de dardo envenenado, existe uma lenda local sobre isso masuma espécie de dardo envenenado, existe uma lenda local sobre isso mas  
nunca houve mortes. Agora houve três.nunca houve mortes. Agora houve três.

—Parece que não há lugar nesse mundo livre de seres do mal.—Parece que não há lugar nesse mundo livre de seres do mal.
Comentei olhando a reportagem no jornal local, onde dizia que trêsComentei olhando a reportagem no jornal local, onde dizia que três  

pessoas haviam sido mortas em dois meses e várias outras atingidas porpessoas haviam sido mortas em dois meses e várias outras atingidas por  
dardos envenenados mas tinham conseguido chegar ao hospital a tempodardos envenenados mas tinham conseguido chegar ao hospital a tempo  
para tomar o antídoto. A polícia, é claro, tratava o caso como coisa depara tomar o antídoto. A polícia, é claro, tratava o caso como coisa de  
algum maluco embora as vítimas afirmassem enfaticamente terem vistoalgum maluco embora as vítimas afirmassem enfaticamente terem visto  
pequenas criaturas cobertas de pelos. No Brasil há inúmeras lendas depequenas criaturas cobertas de pelos. No Brasil há inúmeras lendas de  
defensores  das  matas  como  o  Caipora  e  o  Saci,  essas  são  as  maisdefensores  das  matas  como  o  Caipora  e  o  Saci,  essas  são  as  mais  
conhecidas, porém toda região tem sua identidade cultural e mística.conhecidas, porém toda região tem sua identidade cultural e mística.

Esses seres atacando pessoas estavam bem estranhos mesmo já queEsses seres atacando pessoas estavam bem estranhos mesmo já que  
não costumam fazer isso.não costumam fazer isso.
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—Caso estranho esse. - disse eu olhando a foto de um cadáver com—Caso estranho esse. - disse eu olhando a foto de um cadáver com  
um buraco no pescoço na circunferência de uma caneta.um buraco no pescoço na circunferência de uma caneta.

—Eu pesquisei e pelo que diz a lenda essas coisas atacam apenas—Eu pesquisei e pelo que diz a lenda essas coisas atacam apenas  
quem entra na mata, mas nos três casos as pessoas foram mortas perto dequem entra na mata, mas nos três casos as pessoas foram mortas perto de   
casa. Não tem jeito, vamos ter que acabar com elas. casa. Não tem jeito, vamos ter que acabar com elas. 

—Vamos ter que ter muito cuidado com esses dardos, está escrito—Vamos ter que ter muito cuidado com esses dardos, está escrito  
no laudo da perícia que a substância usada é a seiva de uma planta muitono laudo da perícia que a substância usada é a seiva de uma planta muito  
venenosa da região.venenosa da região.

—Potencialmente fatal.—Potencialmente fatal.
Ele completou. Conversamos por um tempo até que eu peguei noEle completou. Conversamos por um tempo até que eu peguei no  

sono, não sei porque Neitan quis viajar à noite. Ele me acordou quandosono, não sei porque Neitan quis viajar à noite. Ele me acordou quando  
entramos  na  pequena  cidade  no  interior  de  Santa  Catarina,  era  bementramos  na  pequena  cidade  no  interior  de  Santa  Catarina,  era  bem  
pequena  mesmo  com  ares  de  antigo  vilarejo  americano.  Paramos  empequena  mesmo  com  ares  de  antigo  vilarejo  americano.  Paramos  em  
frente  a  um  estabelecimento  que  ao  mesmo  tempo  era  pensão  efrente  a  um  estabelecimento  que  ao  mesmo  tempo  era  pensão  e   
restaurante.restaurante.

—Estou ficando fora de forma... que sono. - murmurei caminhando—Estou ficando fora de forma... que sono. - murmurei caminhando  
ao lado dele.ao lado dele.

—Andamos tendo muita mordomia desde que voltamos, quase não—Andamos tendo muita mordomia desde que voltamos, quase não  
saímos em missões, o resultado é essa preguicinha aí. - ele brincou.saímos em missões, o resultado é essa preguicinha aí. - ele brincou.

—Só você mesmo para querer chegar aqui de madrugada.—Só você mesmo para querer chegar aqui de madrugada.
—É importante fazermos rápido o que vimos fazer.—É importante fazermos rápido o que vimos fazer.
Nem  respondi.  Ele  foi  fazer  nosso  registro  no  pequeno  balcãoNem  respondi.  Ele  foi  fazer  nosso  registro  no  pequeno  balcão  

enquanto eu olhava ao redor e bocejava, era de madrugada já e fazia umenquanto eu olhava ao redor e bocejava, era de madrugada já e fazia um  
calor dos infernos.calor dos infernos.

—Pega –  Neit  me estendeu uma chave presa a  um chaveiro de—Pega –  Neit  me estendeu uma chave presa a  um chaveiro de  
madeira  com o  número  oito  nele  –  só  temos  algumas horas  de  sono.madeira  com o  número  oito  nele  –  só  temos  algumas horas  de  sono.  
Vamos sair cedo pois preciso falar com o médico do único hospital daVamos sair cedo pois preciso falar com o médico do único hospital da  
cidade.cidade.
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—Lá vai  o  general.  -  bati  no braço antes  de ir  para  a  escada,  a—Lá vai  o  general.  -  bati  no braço antes  de ir  para  a  escada,  a  
pensão tinha apenas um andar e uns dez quartos apenas. pensão tinha apenas um andar e uns dez quartos apenas.     

—Alguém tem que  dar  as  ordens.  E  reconheça  que  você  adora—Alguém tem que  dar  as  ordens.  E  reconheça  que  você  adora   
quando eu lidero.quando eu lidero.

—Está  bem,  você  é  um líder  nato,  mandão e  autoritário.  -  falei—Está  bem,  você  é  um líder  nato,  mandão e  autoritário.  -  falei  
baixinho no corredor pois os outros quartos estavam ocupados. - Bombaixinho no corredor pois os outros quartos estavam ocupados. - Bom  
restinho de noite. restinho de noite. 

Quando entrei  no quarto percebi  com grande decepção que nãoQuando entrei  no quarto percebi  com grande decepção que não  
havia ar-condicionado mas apenas um ventilador de teto. Até parece quehavia ar-condicionado mas apenas um ventilador de teto. Até parece que  
serviria de alguma coisa com aquele calor horroroso, liguei-o e me livreiserviria de alguma coisa com aquele calor horroroso, liguei-o e me livrei   
de minhas roupas pois se quisesse ter a chance de pegar no sono teria quede minhas roupas pois se quisesse ter a chance de pegar no sono teria que  
ser quase despida. Foi difícil dormir mas eu consegui, porém parece queser quase despida. Foi difícil dormir mas eu consegui, porém parece que  
assim  que  adormeci,  Neit  resolveu  me  acordar.  Acordei  com  batidasassim  que  adormeci,  Neit  resolveu  me  acordar.  Acordei  com  batidas  
insistentes na porta e levantei enrolando-me no lençol.insistentes na porta e levantei enrolando-me no lençol.

—Ainda dormindo? - franziu as sobrancelhas.—Ainda dormindo? - franziu as sobrancelhas.
—Não, agora estou acordada – retruquei mal-humorada – Já está—Não, agora estou acordada – retruquei mal-humorada – Já está   

na hora de ir ao hospital?na hora de ir ao hospital?
—Na verdade  deixei  você  dormir  e  fui  lá  sozinho.  -  respondeu—Na verdade  deixei  você  dormir  e  fui  lá  sozinho.  -  respondeu  

olhando-me de cima a baixo, eu ainda estava meio zonza mas percebi oolhando-me de cima a baixo, eu ainda estava meio zonza mas percebi o   
quanto o fato de eu estar vestida apenas com um lençol o abalou.quanto o fato de eu estar vestida apenas com um lençol o abalou.

—Mas eu queria ter ido! - retruquei.—Mas eu queria ter ido! - retruquei.
—Quando você não respondeu mais cedo quando bati, achei que—Quando você não respondeu mais cedo quando bati, achei que  

estivesse  muito  cansada  ainda...  trouxe  algumas  informaçõesestivesse  muito  cansada  ainda...  trouxe  algumas  informações  
importantes. Quer saber agora? - ele deu uma olhadinha nada sutil.importantes. Quer saber agora? - ele deu uma olhadinha nada sutil.

—Vou colocar uma roupa primeiro, entra aí. - Então saí de perto da—Vou colocar uma roupa primeiro, entra aí. - Então saí de perto da   
porta e fui pegar minha mochila.porta e fui pegar minha mochila.

—Ah então  não  se  importa  em eu  estar  aqui  enquanto  você  se—Ah então  não  se  importa  em eu  estar  aqui  enquanto  você  se  
veste? - perguntou entrando.veste? - perguntou entrando.
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—Vou me vestir no banheiro. - fiz uma careta e fui até lá.—Vou me vestir no banheiro. - fiz uma careta e fui até lá.
—Como você conseguiu dormir aqui nesse forno? - ouvi a voz dele.—Como você conseguiu dormir aqui nesse forno? - ouvi a voz dele.
—Quase morri de calor mas como assim? No seu quarto tem ar?—Quase morri de calor mas como assim? No seu quarto tem ar?
—Não  mas  pelo  menos  tem  dois  ventiladores  e  um  deles  bem—Não  mas  pelo  menos  tem  dois  ventiladores  e  um  deles  bem  

grande.grande.
—Isso não é justo! - saí do banheiro já com a roupa adequada para—Isso não é justo! - saí do banheiro já com a roupa adequada para   

ir para a mata – Em um quarto o hóspede morre de calor e no outro não.ir para a mata – Em um quarto o hóspede morre de calor e no outro não.
—Bem, você pode dormir no meu quarto se quiser.—Bem, você pode dormir no meu quarto se quiser.
—E você morre de calor aqui? - negociei.—E você morre de calor aqui? - negociei.
—O que importa é que você fique bem – disse ele me deixando sem—O que importa é que você fique bem – disse ele me deixando sem  

palavras, ficamos alguns segundos em silêncio até ele continuar – bem... opalavras, ficamos alguns segundos em silêncio até ele continuar – bem... o   
médico  me  deu  essas  duas  doses  de  antídoto  –  ele  mostrou  doismédico  me  deu  essas  duas  doses  de  antídoto  –  ele  mostrou  dois   
frasquinhosfrasquinhos – para se dermos o azar de sermos atingidos. – para se dermos o azar de sermos atingidos.

—Espero que não precisemos. - desejei enquanto fazia uma trança—Espero que não precisemos. - desejei enquanto fazia uma trança  
nos cabelos.nos cabelos.

—Também soube – foi até a cama e estendeu um mapa da região –—Também soube – foi até a cama e estendeu um mapa da região –   
que segundo a lenda são três guardiões da floresta, o que não entendo éque segundo a lenda são três guardiões da floresta, o que não entendo é   
por que razão estão tentando matar as pessoas.por que razão estão tentando matar as pessoas.

—Todas as criaturas possuem o bem e mal dentro de si, o ruim é—Todas as criaturas possuem o bem e mal dentro de si, o ruim é  
quando não há equilíbrio e um dos lados da balança fica mais pesado. -quando não há equilíbrio e um dos lados da balança fica mais pesado. -   
filosofei e Neit me olhou com um sorriso tão doce.filosofei e Neit me olhou com um sorriso tão doce.

—Você é muito inteligente.—Você é muito inteligente.
—A gente acaba aprendendo, mas e então por onde começaremos?—A gente acaba aprendendo, mas e então por onde começaremos?  

- mudei o foco.- mudei o foco.
—Bem... - pigarreou – os ataques ocorreram nesta região que é por—Bem... - pigarreou – os ataques ocorreram nesta região que é por  

onde se localizam as pequenas propriedades dos moradores. Bem aqui –onde se localizam as pequenas propriedades dos moradores. Bem aqui –  
apontou no mapa – tem uma cabana da polícia florestal, fica vazia quaseapontou no mapa – tem uma cabana da polícia florestal, fica vazia quase   
o tempo todo então se nós precisarmos...o tempo todo então se nós precisarmos...
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—Claro...  tomara  que  consigamos  atraí-los  rápido  pois  ficar—Claro...  tomara  que  consigamos  atraí-los  rápido  pois  ficar  
caminhando pela floresta com esse calor é um castigo.caminhando pela floresta com esse calor é um castigo.

—Também  desejo  isso,  vamos  pela  estrada  até  esse  ponto  e—Também  desejo  isso,  vamos  pela  estrada  até  esse  ponto  e  
deixamos o carro aqui, entramos na floresta pelo sul.deixamos o carro aqui, entramos na floresta pelo sul.

—Ok...  agora  vamos  comer  alguma  coisa  e  partir.  -  falei  me—Ok...  agora  vamos  comer  alguma  coisa  e  partir.  -  falei  me  
afastando até minha mochila onde tinham armas, água e comida.afastando até minha mochila onde tinham armas, água e comida.

—Vamos nessa.—Vamos nessa.
Cerca de uma hora e meia depois estávamos parando à beira daCerca de uma hora e meia depois estávamos parando à beira da  

floresta  que  parecia  tão  amigável  mas  era  só  aparência  mesmo.  Algofloresta  que  parecia  tão  amigável  mas  era  só  aparência  mesmo.  Algo  
estava fora do equilíbrio e nós estávamos ali para ajeitar aquilo.estava fora do equilíbrio e nós estávamos ali para ajeitar aquilo.

—Acho que é melhor fazermos bastante barulho, assim chamamos—Acho que é melhor fazermos bastante barulho, assim chamamos  
a atenção deles.a atenção deles.

—Tem razão  –  ele  concordou  -  agora  vamos  e  tenha  cuidado,—Tem razão  –  ele  concordou  -  agora  vamos  e  tenha  cuidado,   
preste  muita  atenção  a  qualquer  movimento  por  menor  que  seja.  -preste  muita  atenção  a  qualquer  movimento  por  menor  que  seja.  -  
orientou-me e eu sorri.orientou-me e eu sorri.

—Ei  general,  faço  isso  há  anos  esqueceu?  Mas  obrigada  por  se—Ei  general,  faço  isso  há  anos  esqueceu?  Mas  obrigada  por  se  
preocupar. - então entrei na floresta com ele ao meu lado.preocupar. - então entrei na floresta com ele ao meu lado.

—Nunca vou deixar de me preocupar contigo, você está sempre—Nunca vou deixar de me preocupar contigo, você está sempre   
aprontando alguma coisa desde que a conheci.aprontando alguma coisa desde que a conheci.

—O quê?! - fiz-me de ofendida.—O quê?! - fiz-me de ofendida.
—Claro.—Claro.
E então conversamos sobre o tempo que passamos fora do Brasil,E então conversamos sobre o tempo que passamos fora do Brasil,   

ele fez questão de lembrar de cada loucura que ele sabia que fiz, pois fizele fez questão de lembrar de cada loucura que ele sabia que fiz, pois fiz   
muitas que ele nem imaginava. Caminhamos, caminhamos, caminhamosmuitas que ele nem imaginava. Caminhamos, caminhamos, caminhamos  
e nada até depois do meio da tarde, até que Neitan conseguiu matar ume nada até depois do meio da tarde, até que Neitan conseguiu matar um  
deles quando a criatura nos cercou durante uns três minutos.deles quando a criatura nos cercou durante uns três minutos.

—Nossa,  que  coisa  bem  feia.  -  apontei  ao  observar  o  cadáver—Nossa,  que  coisa  bem  feia.  -  apontei  ao  observar  o  cadáver  
daquele ser. Era pequeno mas andava como um ser-humano, era cobertodaquele ser. Era pequeno mas andava como um ser-humano, era coberto  
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de pelos  castanhos,  a  cabeça era  como uma mistura  de  cachorro  comde pelos  castanhos,  a  cabeça era  como uma mistura  de  cachorro  com  
macaco além de ter as unhas das mãos e dos pés bem grandes.macaco além de ter as unhas das mãos e dos pés bem grandes.

—Mas inteligente – ele afirmou tirando um pedaço de bambu do—Mas inteligente – ele afirmou tirando um pedaço de bambu do  
tamanho e circunferência de um lápis de uma espécie de colete feito detamanho e circunferência de um lápis de uma espécie de colete feito de   
cipó e folhas que a criatura usava – o mundo sobrenatural não cansa decipó e folhas que a criatura usava – o mundo sobrenatural não cansa de   
me surpreender.me surpreender.

—Queima logo essa coisa, está me dando arrepios.—Queima logo essa coisa, está me dando arrepios.
—É pra já.—É pra já.
Então ele começou a tirar as folhas de perto do asqueroso corpoEntão ele começou a tirar as folhas de perto do asqueroso corpo  

para  que aquela  pequena cremação não virasse  um incêndio florestal.para  que aquela  pequena cremação não virasse  um incêndio florestal.  
Enquanto ele cuidava de queima aquele ser eu consegui atirar no outroEnquanto ele cuidava de queima aquele ser eu consegui atirar no outro  
que investiu contra nós,  seu corpo também foi queimado junto com oque investiu contra nós,  seu corpo também foi queimado junto com o  
outro.outro.

—Não são tão inteligentes assim para atacarem juntos. - observei.—Não são tão inteligentes assim para atacarem juntos. - observei.
—Mas ainda falta um, talvez o que vai ser mais cuidadoso e com—Mas ainda falta um, talvez o que vai ser mais cuidadoso e com  

certeza está com bastante raiva. - disse Neit.certeza está com bastante raiva. - disse Neit.
Ficamos  um  bom  tempo  dando  voltas  daquele  mesmo  lugarFicamos  um  bom  tempo  dando  voltas  daquele  mesmo  lugar  

esperando que o último que faltava visse nos atacar naquele momentoesperando que o último que faltava visse nos atacar naquele momento  
em que seus amiguinhos queimavam, mas nada. Até que a noite começouem que seus amiguinhos queimavam, mas nada. Até que a noite começou  
a cair junto com a vinda de nuvens negras e ventos de uma tempestadea cair junto com a vinda de nuvens negras e ventos de uma tempestade  
daquelas.daquelas.

—Não podemos ficar desabrigados, é melhor irmos para a cabana—Não podemos ficar desabrigados, é melhor irmos para a cabana  
da guarda florestal.da guarda florestal.

—É pois vai cair uma tempestade daqui a pouco.—É pois vai cair uma tempestade daqui a pouco.
—Está meio longe.—Está meio longe.
—Vamos logo.—Vamos logo.
Então  voltamos  a  caminhar  deixando  a  última  criatura  para  oEntão  voltamos  a  caminhar  deixando  a  última  criatura  para  o  

próximo dia. Neitan de repente ficou calado e eu percebi que ele estavapróximo dia. Neitan de repente ficou calado e eu percebi que ele estava   

                                                                             ~~ 456456 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

incomodado com alguma coisa mas deixei-o quieto até que não aguenteiincomodado com alguma coisa mas deixei-o quieto até que não aguentei  
a curiosidade.a curiosidade.

—Por que está tão quieto? - indaguei e ele pensou mais um pouco.—Por que está tão quieto? - indaguei e ele pensou mais um pouco.
—Você seria bem sincera se eu te fizesse uma pergunta difícil? - ele—Você seria bem sincera se eu te fizesse uma pergunta difícil? - ele  

atiçou a minha curiosidade ainda mais.atiçou a minha curiosidade ainda mais.
—Isso depende. O que é?—Isso depende. O que é?
—Você realmente não sente nada por aquele vampiro? -  ah,  era—Você realmente não sente nada por aquele vampiro? -  ah,  era  

isso.isso.
—Sinto muita raiva pelo que ele fez, ele queria a todo custo que a—Sinto muita raiva pelo que ele fez, ele queria a todo custo que a   

visão de Ariadne não se cumprisse. - vocês sabem que é um pouco maisvisão de Ariadne não se cumprisse. - vocês sabem que é um pouco mais  
que isso mas eu não contaria a ele.que isso mas eu não contaria a ele.

—É que às vezes parece que... sei lá... - ele tropeçava nas palavras.—É que às vezes parece que... sei lá... - ele tropeçava nas palavras.
—Parece o quê? - exigi e ele manteve o silêncio – Neitan, é melhor—Parece o quê? - exigi e ele manteve o silêncio – Neitan, é melhor  

você continuar já que começou.você continuar já que começou.
—É que eu não consigo entender, Lavígnia, não consigo entender—É que eu não consigo entender, Lavígnia, não consigo entender  

por  que  você  me rejeita  tanto  se  não  ama mesmo ninguém.  -  voltoupor  que  você  me rejeita  tanto  se  não  ama mesmo ninguém.  -  voltou  
àquele assunto que eu já estava cansada, suspirei bem alto.àquele assunto que eu já estava cansada, suspirei bem alto.

—Eu não acredito que você vai começar com isso de novo! Eu já—Eu não acredito que você vai começar com isso de novo! Eu já   
falei  umas  quarenta  mil  vezes  que você nunca  vai  ser  mais  que meufalei  umas  quarenta  mil  vezes  que você nunca  vai  ser  mais  que meu  
amigo. Qual sua dificuldade de entender?amigo. Qual sua dificuldade de entender?

—Como eu posso ser amigo de alguém que eu amo tanto?—Como eu posso ser amigo de alguém que eu amo tanto?
—Neitan, por favor, esse assunto me cansa. Se me ama tanto assim—Neitan, por favor, esse assunto me cansa. Se me ama tanto assim  

como afirma por que não aceita como sou?como afirma por que não aceita como sou?
—Porque eu não  consigo  acreditar  que uma pessoa  possa viver—Porque eu não  consigo  acreditar  que uma pessoa  possa viver  

sozinha o resto da vida, uma hora você vai ficar com alguém, por que nãosozinha o resto da vida, uma hora você vai ficar com alguém, por que não  
eu? No que sou tão indigno do seu amor? - pressionou legal e eu escolhieu? No que sou tão indigno do seu amor? - pressionou legal e eu escolhi  
as palavras com cuidado.as palavras com cuidado.

—Porque eu não quero tentar um relacionamento com você que—Porque eu não quero tentar um relacionamento com você que  
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não dará certo e depois disso nossa amizade nunca mais será a mesma.não dará certo e depois disso nossa amizade nunca mais será a mesma.
—Como tem tanta certeza que não vai dar certo?—Como tem tanta certeza que não vai dar certo?
—Eu sei e isso basta e você não vai me obrigar a fazer nada que eu—Eu sei e isso basta e você não vai me obrigar a fazer nada que eu  

não queira e eu não quero ser sua namorada, Neitan, entende isso pornão queira e eu não quero ser sua namorada, Neitan, entende isso por  
favor!favor!

—Não sente mesmo nada por mim? Só me responde isso. - pediu e—Não sente mesmo nada por mim? Só me responde isso. - pediu e  
eu evitei seu olhar.eu evitei seu olhar.

—Tenho um sentimento de carinho, respeito e amizade muito forte,—Tenho um sentimento de carinho, respeito e amizade muito forte,   
será que isso não é suficiente para você?será que isso não é suficiente para você?

—Não é...—Não é...
—Então o que você quer? Que deixemos de ser amigos? Tudo bem!—Então o que você quer? Que deixemos de ser amigos? Tudo bem!   

Porque se você não pode me respeitar e nem aceitar o tipo de carinho quePorque se você não pode me respeitar e nem aceitar o tipo de carinho que  
tenho por ti, então por que continuarmos amigos? - falei meio alto e eletenho por ti, então por que continuarmos amigos? - falei meio alto e ele   
apenas engoliu em seco – Porque quando você começa a me pressionarapenas engoliu em seco – Porque quando você começa a me pressionar  
desse jeito tudo que eu sinto é raiva, não quer minha amizade? Ótimo!desse jeito tudo que eu sinto é raiva, não quer minha amizade? Ótimo!

—Para por favor...  você não percebe o quanto isso é difícil  para—Para por favor...  você não percebe o quanto isso é difícil  para  
mim? Eu nunca me humilhei desse jeito a ninguém.mim? Eu nunca me humilhei desse jeito a ninguém.

—Mas  eu  não  pedi  para  você  fazer  isso.  -  retruquei  bastante—Mas  eu  não  pedi  para  você  fazer  isso.  -  retruquei  bastante   
irritada.irritada.

—Por que você conseguiu amar aquele cara mas não consegue me—Por que você conseguiu amar aquele cara mas não consegue me  
amar?amar?

A pergunta dele saiu cheia de mágoa e eu senti vontade de chorar.A pergunta dele saiu cheia de mágoa e eu senti vontade de chorar.   
Eu não sabia dizer se o que eu tinha sentido pelo maldito Damian tinhaEu não sabia dizer se o que eu tinha sentido pelo maldito Damian tinha  
sido amor, mas também não sabia definir o que sentia por Neitan. Só osido amor, mas também não sabia definir o que sentia por Neitan. Só o   
que eu sabia  era  não queria  brigar  com ele,  não queria  afastá-lo,  nãoque eu sabia  era  não queria  brigar  com ele,  não queria  afastá-lo,  não   
queria perder sua amizade, não queria que ele ficasse com raiva de mim.queria perder sua amizade, não queria que ele ficasse com raiva de mim.

—Esquece isso, você só está se torturando.—Esquece isso, você só está se torturando.
—Por favor... dá uma chance para mim... deixa eu tentar conquistar—Por favor... dá uma chance para mim... deixa eu tentar conquistar  
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seu coração. - ele pediu e eu estremeci por dentro.seu coração. - ele pediu e eu estremeci por dentro.
—A única chance que vou te dar e espero que você aceite é a de—A única chance que vou te dar e espero que você aceite é a de   

continuar sendo meu amigo, mas é a última pois se tocar outra vez nessecontinuar sendo meu amigo, mas é a última pois se tocar outra vez nesse   
assunto é o fim, entendeu? - olhei para ele bem firme mas por dentro euassunto é o fim, entendeu? - olhei para ele bem firme mas por dentro eu  
tremia, ele olhou para o lado, estava com o orgulho ferido mais uma vez.tremia, ele olhou para o lado, estava com o orgulho ferido mais uma vez.

—Entendi. - ele disse sem me olhar e voltou a caminhar.—Entendi. - ele disse sem me olhar e voltou a caminhar.
—Eu não amo você. —Eu não amo você. 
Confessei sentindo-me uma cretina por magoar tanto um cara tãoConfessei sentindo-me uma cretina por magoar tanto um cara tão   

legal como ele, por que eu não conseguia me apaixonar por ele? Não sei.legal como ele, por que eu não conseguia me apaixonar por ele? Não sei.   
Neitan parou mas não se virou, eu tinha certeza de que ele sabia dissoNeitan parou mas não se virou, eu tinha certeza de que ele sabia disso   
mas não conseguia aceitar porque eu não tinha dito.mas não conseguia aceitar porque eu não tinha dito.

—Nunca vou te corresponder, me esqueça. - p—Nunca vou te corresponder, me esqueça. - pedi e o que aconteceuedi e o que aconteceu  
em seguida foi tão rápido.em seguida foi tão rápido.

—Lavígnia! - ele gritou e em fração de segundo ele estava na minha—Lavígnia! - ele gritou e em fração de segundo ele estava na minha  
frente, sua expressão era de dor – ai, droga.frente, sua expressão era de dor – ai, droga.

Então notei que atrás de seu ombro havia um dardo cravado queEntão notei que atrás de seu ombro havia um dardo cravado que  
teria atingido meu pescoço sem dúvidas pois eu estava desatenta pedindoteria atingido meu pescoço sem dúvidas pois eu estava desatenta pedindo  
para ele me esquecer. Rápida feito um raio me afastei dele e atirei váriaspara ele me esquecer. Rápida feito um raio me afastei dele e atirei várias   
vezes naquele ser maldito que subia numa taquara, seu corpo tombou novezes naquele ser maldito que subia numa taquara, seu corpo tombou no   
chão e eu corri para Neitan que estava prostrado com um dos joelhos nochão e eu corri para Neitan que estava prostrado com um dos joelhos no  
chão.chão.

—Ai meu Deus, você foi atingido! - aquilo me apavorou muito.—Ai meu Deus, você foi atingido! - aquilo me apavorou muito.
—E está doendo mais que um tiro, por favor tira isso. - pediu e eu—E está doendo mais que um tiro, por favor tira isso. - pediu e eu  

sem hesitar puxei o pedaço de bambu ensanguentado que o ferira.sem hesitar puxei o pedaço de bambu ensanguentado que o ferira.
—Você tem que tomar o antídoto. - abri a mochila dele e comecei a—Você tem que tomar o antídoto. - abri a mochila dele e comecei a   

preparar a injeção – por que você fez isso? preparar a injeção – por que você fez isso? 
—Porque ia te matar, você não viu quando ele atirou. - respondeu—Porque ia te matar, você não viu quando ele atirou. - respondeu   

sentando-se no chão, ai...sentando-se no chão, ai...
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—Não vi mesmo... eu nunca dei uma injeção em ninguém antes. -—Não vi mesmo... eu nunca dei uma injeção em ninguém antes. -   
disse em pânico.disse em pânico.

—Não é injeção isso é um soro, tem que ser dado na veia, deixa que—Não é injeção isso é um soro, tem que ser dado na veia, deixa que   
eu faço. - estendeu a mão e eu entreguei a seringa.eu faço. - estendeu a mão e eu entreguei a seringa.

—Isso funciona mesmo? - perguntei insegura e sim, aterrorizada.—Isso funciona mesmo? - perguntei insegura e sim, aterrorizada.
—E isso importa? Acho que você não ligaria se eu morresse.—E isso importa? Acho que você não ligaria se eu morresse.
—Não fala besteira!  Só porque não quero ser sua namorada não—Não fala besteira!  Só porque não quero ser sua namorada não  

significa que você não é importante para mim. - briguei.significa que você não é importante para mim. - briguei.
—Acho que funciona. - respondeu ele me devolvendo a seringa que—Acho que funciona. - respondeu ele me devolvendo a seringa que  

guardei  quando  um  trovão  explodiu  acima  de  nós  e  a  escuridão  seguardei  quando  um  trovão  explodiu  acima  de  nós  e  a  escuridão  se  
intensificava.intensificava.

—Vamos  logo,  você  precisa  descansar.  -  segurei  o  braço  dele  o—Vamos  logo,  você  precisa  descansar.  -  segurei  o  braço  dele  o  
fazendo levantar-se.fazendo levantar-se.

—Eu não estou cansado e caminhar faz tanto o veneno quanto o—Eu não estou cansado e caminhar faz tanto o veneno quanto o  
antídoto se espalhar mais rápido.antídoto se espalhar mais rápido.

—De qualquer maneira, levar uma tempestade na cabeça não é uma—De qualquer maneira, levar uma tempestade na cabeça não é uma  
boa ideia.boa ideia.

—Pois é. - concordou levando a mão até o ferimento e ela voltou—Pois é. - concordou levando a mão até o ferimento e ela voltou   
coberta de sangue.coberta de sangue.

—Deixa eu ver isso. - olhei e só então percebi que o dardo tinha—Deixa eu ver isso. - olhei e só então percebi que o dardo tinha  
perfurado a alça da mochila e isso me preocupou pois todo o tecido queperfurado a alça da mochila e isso me preocupou pois todo o tecido que  
entrou no ferimento provocaria uma infecção e logo ele estaria ardendoentrou no ferimento provocaria uma infecção e logo ele estaria ardendo  
em febre.em febre.

—Temos que chegar rápido nessa cabana, talvez lá tenha um estojo—Temos que chegar rápido nessa cabana, talvez lá tenha um estojo  
de primeiros socorros.de primeiros socorros.

—Eu estou bem. - insistiu mesmo com o rosto retorcido pela dor.—Eu estou bem. - insistiu mesmo com o rosto retorcido pela dor.
—Deixa de ser cabeça dura.—Deixa de ser cabeça dura.
—Sempre fui.—Sempre fui.
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Respondeu nada gentil mas isso não me importou, infelizmente aRespondeu nada gentil mas isso não me importou, infelizmente a  
cada passo que ele dava se tornava evidente o quanto o ferimento tinhacada passo que ele dava se tornava evidente o quanto o ferimento tinha  
sido sério. A certa altura ele caminhava se apoiando nas árvores, acheisido sério. A certa altura ele caminhava se apoiando nas árvores, achei  
que era a hora certa para desafiar seu ego machista.que era a hora certa para desafiar seu ego machista.

—Vem, se apoia em mim – peguei o braço dele e pus por cima do—Vem, se apoia em mim – peguei o braço dele e pus por cima do   
ombro enquanto enlaçava seu corpo – o que está sentindo?ombro enquanto enlaçava seu corpo – o que está sentindo?

—Minha  visão  está  turva  e  tá  tudo  se  mexendo  como  numa—Minha  visão  está  turva  e  tá  tudo  se  mexendo  como  numa  
miragem. - respondeu segurando-se em mim.miragem. - respondeu segurando-se em mim.

—Ai meu Deus... temos que chegar logo, você precisa descansar.—Ai meu Deus... temos que chegar logo, você precisa descansar.
—Falta pouco agora.—Falta pouco agora.
Disse  ele  antes  de  avistarmos  a  bendita  cabana  depois  deDisse  ele  antes  de  avistarmos  a  bendita  cabana  depois  de  

dobrarmos à direita de uma árvore imensa. Seu corpo ficava mais pesadodobrarmos à direita de uma árvore imensa. Seu corpo ficava mais pesado  
a cada passo que dávamos e suor molhava sua testa, segurei ele bem fortea cada passo que dávamos e suor molhava sua testa, segurei ele bem forte   
e quase o arrastei para a cabana que parecia um paraíso depois daquelee quase o arrastei para a cabana que parecia um paraíso depois daquele   
dia horroroso. Estava trancada com cadeado e corrente então o largueidia horroroso. Estava trancada com cadeado e corrente então o larguei   
por  um  momento  para  pegar  uma  das  pequenas  toras  que  estavampor  um  momento  para  pegar  uma  das  pequenas  toras  que  estavam  
empilhadas na área ao lado da porta, com ela golpeei o cadeado que seempilhadas na área ao lado da porta, com ela golpeei o cadeado que se  
rompeu.rompeu.

—Vem, Neit.—Vem, Neit.
Sem protestar nem reclamar ele segurou-se em mim e entramos noSem protestar nem reclamar ele segurou-se em mim e entramos no  

momento em que a chuva desabou com força lá fora. Fui com ele até umamomento em que a chuva desabou com força lá fora. Fui com ele até uma  
das duas camas que tinham lá e o ajudei a sentar-se e tirar a mochila.das duas camas que tinham lá e o ajudei a sentar-se e tirar a mochila.

—Parece que a chuva nos esperou. - comentou enquanto eu acendia—Parece que a chuva nos esperou. - comentou enquanto eu acendia  
uma lamparina.  uma lamparina.  

—Que  sorte,  não  seria  nada  legal  passar  a  noite  com  roupas—Que  sorte,  não  seria  nada  legal  passar  a  noite  com  roupas  
molhadas. - respondi antes da luz dourada inundar o ambiente.molhadas. - respondi antes da luz dourada inundar o ambiente.

—Ué, era só tirar. - brincou com uma risada.—Ué, era só tirar. - brincou com uma risada.
—Você está me lembrando o Juan com essas respostas afiadas e—Você está me lembrando o Juan com essas respostas afiadas e   
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maliciosas.  -  apontei  enquanto  procurava  pelo  estojo  de  primeirosmaliciosas.  -  apontei  enquanto  procurava  pelo  estojo  de  primeiros  
socorros que por sorte estava dentro de um armário.socorros que por sorte estava dentro de um armário.

—Por favor, não me compare em nada com um vampiro.—Por favor, não me compare em nada com um vampiro.
—Ah para... ele tem uma personalidade e tanto. Vamos tirar isso –—Ah para... ele tem uma personalidade e tanto. Vamos tirar isso –  

falei antes de ajudá-lo a tirar a camiseta, o sangue tinha descido por suasfalei antes de ajudá-lo a tirar a camiseta, o sangue tinha descido por suas   
costas mas já havia parado – está doendo muito?costas mas já havia parado – está doendo muito?

—Demais. - confirmou apoiando os braços nos joelhos e a cabeça—Demais. - confirmou apoiando os braços nos joelhos e a cabeça  
nas mãos.nas mãos.

—Vou fazer  um curativo  –  então  limpei  com água  oxigenada  e—Vou fazer  um curativo  –  então  limpei  com água  oxigenada  e   
passei a pomada anti-inflamatória que estava no estojo – como  está apassei a pomada anti-inflamatória que estava no estojo – como  está a  
visão?  -  eu estava tentando parecer  forte  mas a  verdade é  que estavavisão?  -  eu estava tentando parecer  forte  mas a  verdade é  que estava  
morrendo  de  medo  daquele  antídoto  não  funcionar,  do  ferimentomorrendo  de  medo  daquele  antídoto  não  funcionar,  do  ferimento  
infeccionar, voltar a sangrar, tantas possibilidades.infeccionar, voltar a sangrar, tantas possibilidades.

—Está piorando... estou tonto.—Está piorando... estou tonto.
—Então deita, eu te ajudo.—Então deita, eu te ajudo.
Ajudei-o  a  ficar  da  forma  mais  confortável  possível,  peguei  oAjudei-o  a  ficar  da  forma  mais  confortável  possível,  peguei  o  

travesseiro da outra cama e coloquei atrás de suas costas a fim de que  otravesseiro da outra cama e coloquei atrás de suas costas a fim de que  o   
ombro  ferido  não  encostasse  na  cama.  Meu coração  tremia  dentro  doombro  ferido  não  encostasse  na  cama.  Meu coração  tremia  dentro  do  
peito, nunca o tinha visto tão vulnerável. Ele sempre era o mais forte, opeito, nunca o tinha visto tão vulnerável. Ele sempre era o mais forte, o   
mais corajoso.mais corajoso.

—Neitan. - balbuciei pondo a mão em sua testa para saber se tinha—Neitan. - balbuciei pondo a mão em sua testa para saber se tinha  
febre.febre.

—Hum? - murmurou.—Hum? - murmurou.
—Você tem que ficar bem... —Você tem que ficar bem... 
—Eu vou ficar... não vou te deixar sozinha. - prometeu segurando—Eu vou ficar... não vou te deixar sozinha. - prometeu segurando  

minha mão.minha mão.
—Era para eu estar ferida – minha voz falhou – por que você tem—Era para eu estar ferida – minha voz falhou – por que você tem  

essa mania de sempre me salvar?essa mania de sempre me salvar?
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—Ninguém nunca... vai machucar você perto de mim... nunca. - sua—Ninguém nunca... vai machucar você perto de mim... nunca. - sua  
respiração estava ofegante e vi que ele se esforçava para respirar.respiração estava ofegante e vi que ele se esforçava para respirar.

—Por favor, não fala mais, você tem que repousar.—Por favor, não fala mais, você tem que repousar.
Pedi  sentindo  meus  olhos  marejarem  de  lágrimas.  Ele  nãoPedi  sentindo  meus  olhos  marejarem  de  lágrimas.  Ele  não  

respondeu mas fez  que sim com a cabeça,  segurei  bem forte  sua mãorespondeu mas fez  que sim com a cabeça,  segurei  bem forte  sua mão  
enquanto mirava seu rosto. A tempestade caía desembestada lá fora comenquanto mirava seu rosto. A tempestade caía desembestada lá fora com  
vento,  trovões,  relâmpagos  além  da  chuva  que  açoitava  o  telhadovento,  trovões,  relâmpagos  além  da  chuva  que  açoitava  o  telhado  
assemelhando-se muito com a tempestade em meu coração. O medo queassemelhando-se muito com a tempestade em meu coração. O medo que  
eu sentia de perdê-lo era imenso.eu sentia de perdê-lo era imenso.

—Lavígnia? - ele me  chamou uns vinte minutos depois.—Lavígnia? - ele me  chamou uns vinte minutos depois.
—Estou aqui. - falei rápido.—Estou aqui. - falei rápido.
—Vai descansar um pouco, eu já estou melhor.—Vai descansar um pouco, eu já estou melhor.
—Não, vou ficar aqui do seu lado.—Não, vou ficar aqui do seu lado.
—Você caminhou o dia todo – olhou-me com preocupação – matou—Você caminhou o dia todo – olhou-me com preocupação – matou  

aquelas duas criaturas, está cansada... vai dormir, eu estou bem.aquelas duas criaturas, está cansada... vai dormir, eu estou bem.
—Mas  você  pode  precisar  de  alguma  coisa.  -  protestei  mas  era—Mas  você  pode  precisar  de  alguma  coisa.  -  protestei  mas  era  

verdade, eu estava muito cansada.verdade, eu estava muito cansada.
—Eu preciso dormir – deu aquele sorriso de canto que eu amava –—Eu preciso dormir – deu aquele sorriso de canto que eu amava –  

eu  prometo  que  te  chamo  se  precisar,  mas  é  sério  que  estou  bem,  oeu  prometo  que  te  chamo  se  precisar,  mas  é  sério  que  estou  bem,  o   
antídoto já fez efeitoantídoto já fez efeito..

—Verdade mesmo?  —Verdade mesmo?  
—Eu juro, já estou vendo de novo esse rosto lindo que você tem. -—Eu juro, já estou vendo de novo esse rosto lindo que você tem. -   

falou escorregando os dedos pela minha bochecha, segurei sua mão.falou escorregando os dedos pela minha bochecha, segurei sua mão.
—Está bem, vou acreditar em você.—Está bem, vou acreditar em você.
—Tem espaço para dois aqui. - brincou com um sorriso e naquele—Tem espaço para dois aqui. - brincou com um sorriso e naquele  

momento eu realmente pensei que ele estava bem.momento eu realmente pensei que ele estava bem.
—Seu bobo.—Seu bobo.
—Poxa, nem levando um tiro por ti, você amolece.—Poxa, nem levando um tiro por ti, você amolece.
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—Obrigada – quase sussurrei olhando naqueles olhos de um verde—Obrigada – quase sussurrei olhando naqueles olhos de um verde  
único – salvou minha vida. - engasguei.único – salvou minha vida. - engasguei.

—Foi um prazer.—Foi um prazer.
Então levantei antes que perdesse a postura, fui até a cama e deiteiEntão levantei antes que perdesse a postura, fui até a cama e deitei   

nela sem voltar a olhar para ele. Ouvi o som da chuva por uns instantes enela sem voltar a olhar para ele. Ouvi o som da chuva por uns instantes e   
então dormi profundamente até o meio da madrugada quando a voz deleentão dormi profundamente até o meio da madrugada quando a voz dele   
me acordou. Corri para seu lado e constatei que estava certa em meusme acordou. Corri para seu lado e constatei que estava certa em meus  
receios, seu corpo suava mas ele tremia. Coloquei a mão em sua testa ereceios, seu corpo suava mas ele tremia. Coloquei a mão em sua testa e   
me desesperei descobrindo uma febre altíssima.me desesperei descobrindo uma febre altíssima.

—Ai meu Deus!—Ai meu Deus!
Então  corri  e  peguei  uma  bandagem  do  estojo  de  primeirosEntão  corri  e  peguei  uma  bandagem  do  estojo  de  primeiros  

socorros, abri a janela e molhei-a na água abundante da chuva. Voltei e asocorros, abri a janela e molhei-a na água abundante da chuva. Voltei e a   
coloquei sobre sua testa febril.coloquei sobre sua testa febril.

—Pai... não vai... não... cuidar deles... - ele estava delirando.—Pai... não vai... não... cuidar deles... - ele estava delirando.
—Neitan, por favor, você tem que ficar bem. - então não consegui—Neitan, por favor, você tem que ficar bem. - então não consegui   

controlar as lágrimas que brotaram do medo dele não aguentar a infecçãocontrolar as lágrimas que brotaram do medo dele não aguentar a infecção  
que estava violenta pela altura da febre.que estava violenta pela altura da febre.

—Eu não posso... não...—Eu não posso... não...
Neit  movia  levemente  a  cabeça  para  os  lados,  voltando  em suaNeit  movia  levemente  a  cabeça  para  os  lados,  voltando  em sua  

enfermidade em algum lugar onde ele tinha sofrido. Peguei a faixa de suaenfermidade em algum lugar onde ele tinha sofrido. Peguei a faixa de sua   
testa e sequei seu pescoço e seu peito que estavam molhados de suor,testa e sequei seu pescoço e seu peito que estavam molhados de suor,   
molhei-a novamente na chuva e pus sobre sua testa, tudo isso lutandomolhei-a novamente na chuva e pus sobre sua testa, tudo isso lutando  
contra as lágrimas. Tirei suas botinas para que ficasse mais confortável.contra as lágrimas. Tirei suas botinas para que ficasse mais confortável.

—Estou com frio. - murmurou saindo um instante do delírio.—Estou com frio. - murmurou saindo um instante do delírio.
—É que você está com muita febre. - falei secando as lágrimas.—É que você está com muita febre. - falei secando as lágrimas.
—Tá frio.—Tá frio.
Foi  como se não tivesse me ouvido,  meu coração apertou aindaFoi  como se não tivesse me ouvido,  meu coração apertou ainda  

mais e então estendi o cobertor sobre ele.  Porém seu corpo continuoumais e então estendi o cobertor sobre ele.  Porém seu corpo continuou  
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tremendo  violentamente  ainda  que  sua  respiração  estivesse  lenta  etremendo  violentamente  ainda  que  sua  respiração  estivesse  lenta  e  
pesada.  Então  deitei  minha  cabeça  em  seu  peito  ainda  que  estivessepesada.  Então  deitei  minha  cabeça  em  seu  peito  ainda  que  estivesse  
sentada na cama, usei meu corpo para aquecê-lo, abracei-o como pude.sentada na cama, usei meu corpo para aquecê-lo, abracei-o como pude.

—Eu estou aqui com você. - balbuciei, eu não poderia perdê-lo, não—Eu estou aqui com você. - balbuciei, eu não poderia perdê-lo, não  
poderia, não, não – Estou aqui, Neit...poderia, não, não – Estou aqui, Neit...

Então pude ouvir  seu coração batendo rápido e  tão forte,  foi  sóEntão pude ouvir  seu coração batendo rápido e  tão forte,  foi  só  
então que descobri como era bom poder ouvi-lo. Apertei seu corpo e aosentão que descobri como era bom poder ouvi-lo. Apertei seu corpo e aos  
poucos os tremores passaram, mas meu peito parecia se fechar de tantapoucos os tremores passaram, mas meu peito parecia se fechar de tanta   
angústia. Eu estava destruindo seu coração, dizendo que não o amava,angústia. Eu estava destruindo seu coração, dizendo que não o amava,   
que  me  esquecesse  quando  ele  salvou  minha  vida,  aquele  dardoque  me  esquecesse  quando  ele  salvou  minha  vida,  aquele  dardo  
envenenado era para mim mas Neit mais uma vez foi meu salvador. Euenvenenado era para mim mas Neit mais uma vez foi meu salvador. Eu   
me sentia tão mal naquele momento, tão culpada... se ele morresse seriame sentia tão mal naquele momento, tão culpada... se ele morresse seria   
levando aquelas malditas palavras consigo.levando aquelas malditas palavras consigo.

Voltei  à  postura  anterior  e  olhei  seu  rosto  tão  lindo  por  váriosVoltei  à  postura  anterior  e  olhei  seu  rosto  tão  lindo  por  vários   
minutos,  ele  parecia  tranquilo.  Mas  a  faixa  molhada  já  estava  quenteminutos,  ele  parecia  tranquilo.  Mas  a  faixa  molhada  já  estava  quente  
outra vez e fui  molhá-la, quando voltei, seus olhos estavam abertos numaoutra vez e fui  molhá-la, quando voltei, seus olhos estavam abertos numa  
fresta.fresta.

—Estou com sede...—Estou com sede...
Então fui rapidamente pegar um copo e enchê-lo no filtro, voltei e oEntão fui rapidamente pegar um copo e enchê-lo no filtro, voltei e o  

ajudei a erguer-se um pouco para tomar a água.ajudei a erguer-se um pouco para tomar a água.
—Como  está  sentindo-se?  -  indaguei  tocando  seu  rosto  para—Como  está  sentindo-se?  -  indaguei  tocando  seu  rosto  para  

constatar que a febre não havia baixado.constatar que a febre não havia baixado.
—Muito mal... acho que vou morrer. - sussurrou.—Muito mal... acho que vou morrer. - sussurrou.
—Não  fala  isso,  você  é  o  homem mais  forte  que  eu  conheço.  -—Não  fala  isso,  você  é  o  homem mais  forte  que  eu  conheço.  -   

contradisse angustiada.contradisse angustiada.
—Está  doendo  demais.  -  sua  voz  não  passou de  um murmúrio—Está  doendo  demais.  -  sua  voz  não  passou de  um murmúrio  

arrastado e eu fiquei destruída.arrastado e eu fiquei destruída.
—Eu sinto muito... mas não há remédios aqui. - falei segurando sua—Eu sinto muito... mas não há remédios aqui. - falei segurando sua  
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mão.mão.
—Não vai embora... não vai... - pediu fechando os olhos.—Não vai embora... não vai... - pediu fechando os olhos.
—É claro que não, estou aqui com você. - então passei a mão por—É claro que não, estou aqui com você. - então passei a mão por   

seu  rosto  e  por  seu  pescoço  enquanto  as  lágrimas  desciam  aindaseu  rosto  e  por  seu  pescoço  enquanto  as  lágrimas  desciam  ainda  
insistentes.insistentes.

—Ela não vai aceitar... - voltou aos delírios da febre – ela não gosta—Ela não vai aceitar... - voltou aos delírios da febre – ela não gosta   
de mim... eu amo... amo... é linda...de mim... eu amo... amo... é linda...

Apertei os olhos a baixei a cabeça sentindo muita vergonha pois euApertei os olhos a baixei a cabeça sentindo muita vergonha pois eu   
sabia que ele estava falando de mim. Então foram passando pela minhasabia que ele estava falando de mim. Então foram passando pela minha  
mente todas as palavras duras que eu tinha dito a ele por ter cometido omente todas as palavras duras que eu tinha dito a ele por ter cometido o   
terrível crime de me amar.  Tirei  a faixa de sua testa para enxugar seuterrível crime de me amar.  Tirei  a faixa de sua testa para enxugar seu  
rosto,  os  trovões  soavam  mais  baixos  mas  a  chuva  estava  forte,  elerosto,  os  trovões  soavam  mais  baixos  mas  a  chuva  estava  forte,  ele  
segurou minha mão, um relâmpago cortou a escuridão da noite.segurou minha mão, um relâmpago cortou a escuridão da noite.

—Lavígnia... - saiu tão baixinha sua voz, estava fraco, febril. Seus—Lavígnia... - saiu tão baixinha sua voz, estava fraco, febril. Seus   
olhos semicerrados brilhavam.olhos semicerrados brilhavam.

—Estou aqui.—Estou aqui.
—Vai me deixar morrer... sem ter ganhado um beijo seu? - ao som—Vai me deixar morrer... sem ter ganhado um beijo seu? - ao som  

de suas palavras pus a mão sobre meus olhos.de suas palavras pus a mão sobre meus olhos.
—Você não vai morrer, você não pode morrer, entendeu? —Você não vai morrer, você não pode morrer, entendeu? 
—Eu me sinto tão mal.—Eu me sinto tão mal.
—Você tem que aguentar até a chuva parar, vamos para o hospital—Você tem que aguentar até a chuva parar, vamos para o hospital   

e você não vai mais sentir essa dor.e você não vai mais sentir essa dor.
—Por favor...—Por favor...
—O que foi? —O que foi? 
—Eu quero um beijo, por favor... por favor.—Eu quero um beijo, por favor... por favor.
Ele implorou e meu coração ficou em pedaços, eu não tinha comoEle implorou e meu coração ficou em pedaços, eu não tinha como   

dizer  não e  não diria  mesmo.  Seus  olhos foram fechando e  antes  quedizer  não e  não diria  mesmo.  Seus  olhos foram fechando e  antes  que   
caísse em delírio de novo eu me aproximei e vagarosamente toquei seuscaísse em delírio de novo eu me aproximei e vagarosamente toquei seus  
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lábios com os meus, primeiro num toque tão suave, aquilo era tudo quelábios com os meus, primeiro num toque tão suave, aquilo era tudo que   
eu tinha jurado a mim mesma nunca fazer, mas o que senti foi tão bom.eu tinha jurado a mim mesma nunca fazer, mas o que senti foi tão bom.   
Então colei meus lábios aos dele e senti como se uma corrente elétricaEntão colei meus lábios aos dele e senti como se uma corrente elétrica   
passasse por todo meu corpo, senti naquele tão singelo toque o que nuncapassasse por todo meu corpo, senti naquele tão singelo toque o que nunca   
tinha sentido em todos os beijos da minha vida.tinha sentido em todos os beijos da minha vida.

Mas ele não estava mais ali. Tinha dormido dessa vez, sem delírios,Mas ele não estava mais ali. Tinha dormido dessa vez, sem delírios,   
sem tremores, parecia em paz. Então o olhei e descobri que não queriasem tremores, parecia em paz. Então o olhei e descobri que não queria  
viver sem tê-lo por perto...  mas por quê? Deitei  minha cabeça em seuviver sem tê-lo por perto...  mas por quê? Deitei  minha cabeça em seu  
peito, abracei-o e fechei os olhos com força.peito, abracei-o e fechei os olhos com força.

—Não quero te perder.—Não quero te perder.
Confessei sentindo um misto de emoções confusas ou talvez eu sóConfessei sentindo um misto de emoções confusas ou talvez eu só   

não quisesse admitir  a verdade. Naquela madrugada depois de algumnão quisesse admitir  a verdade. Naquela madrugada depois de algum  
momento de tranquilidade a febre voltou com tudo e depois diminuiu demomento de tranquilidade a febre voltou com tudo e depois diminuiu de  
novo.  Foi  uma  noite  terrível  mas  pela  manhã  ele  parecia  um  pouconovo.  Foi  uma  noite  terrível  mas  pela  manhã  ele  parecia  um  pouco  
melhor.melhor.

—Como você está? - indaguei ainda segurando sua mão.—Como você está? - indaguei ainda segurando sua mão.
—Melhor... - ele respondeu  olhando para cima e depois para mim—Melhor... - ele respondeu  olhando para cima e depois para mim  

– passou a  noite toda ao meu lado?– passou a  noite toda ao meu lado?
—Claro. - respondi e ele me olhou surpreso – Temos que ir, você—Claro. - respondi e ele me olhou surpreso – Temos que ir, você   

precisa de um médico. Acha que pode caminhar? - mudei o assunto.precisa de um médico. Acha que pode caminhar? - mudei o assunto.
—Posso sim – ele levantou-se com certa dificuldade – a pior parte—Posso sim – ele levantou-se com certa dificuldade – a pior parte  

foi o veneno, estou legal agora.foi o veneno, estou legal agora.
—Você está com febre ainda, isso não é bom sinal. Vamos logo.—Você está com febre ainda, isso não é bom sinal. Vamos logo.
—Não  pensei  que  se  importasse  tanto  comigo  –  riu  enquanto—Não  pensei  que  se  importasse  tanto  comigo  –  riu  enquanto  

calçava as botas – pena que não lembro de nada do que aconteceu essacalçava as botas – pena que não lembro de nada do que aconteceu essa  
noite.noite.

—Não lembra? - o olhei incerta, tomara que não lembrasse mesmo.—Não lembra? - o olhei incerta, tomara que não lembrasse mesmo.
—E tem algo que eu devesse lembrar? - mirou-me com firmeza e eu—E tem algo que eu devesse lembrar? - mirou-me com firmeza e eu   
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estremeci.estremeci.
—Foi  uma  noite  bem  ruim,  você  reclamou  de  dor,  teve  febre—Foi  uma  noite  bem  ruim,  você  reclamou  de  dor,  teve  febre   

altíssima e até delirou. - contei e Neit olhou para o chão parecendo tentaraltíssima e até delirou. - contei e Neit olhou para o chão parecendo tentar   
recordar algo.recordar algo.

—É...  agora  lembro  que  tive  uns  sonhos.  -  então  me  olhou—É...  agora  lembro  que  tive  uns  sonhos.  -  então  me  olhou  
novamente parecendo confuso.novamente parecendo confuso.

—Vamos logo, antes que a febre piore. - apressei-o.—Vamos logo, antes que a febre piore. - apressei-o.
Neit levantou-se, vestiu a camiseta e mesmo que protestasse eu nãoNeit levantou-se, vestiu a camiseta e mesmo que protestasse eu não  

o deixei carregar sua mochila. Assim que deixamos a cabana para trás eleo deixei carregar sua mochila. Assim que deixamos a cabana para trás ele  
conseguiu andar  sozinho por  vários  metros  mas  o  esforço  fez  a  febreconseguiu andar  sozinho por  vários  metros  mas  o  esforço  fez  a  febre  
voltar. Ele teve que se apoiar em mim para conseguir chegar no carro, elevoltar. Ele teve que se apoiar em mim para conseguir chegar no carro, ele   
queimava  em  febre  e  sua  expressão  delatava  que  estava  sentindo-sequeimava  em  febre  e  sua  expressão  delatava  que  estava  sentindo-se  
muito mal. Felizmente pela trilha da cabana chegamos ao carro em menosmuito mal. Felizmente pela trilha da cabana chegamos ao carro em menos   
de  uma hora,  embora aquela  hora  parecesse  uma eternidade.  Quandode uma hora,  embora aquela  hora  parecesse  uma eternidade.  Quando  
chegamos ao hospital foi que o pior aconteceu, a febre o venceu e Neitchegamos ao hospital foi que o pior aconteceu, a febre o venceu e Neit   
perdeu os sentidos assim que entramos.perdeu os sentidos assim que entramos.

Alguns enfermeiros correram para colocá-lo numa maca e eu fiqueiAlguns enfermeiros correram para colocá-lo numa maca e eu fiquei   
apavorada. Lutei com toda as minhas forças para não chorar e contar aoapavorada. Lutei com toda as minhas forças para não chorar e contar ao   
médico tudo que havia sucedido, o médico disse que ele precisaria demédico tudo que havia sucedido, o médico disse que ele precisaria de   
uma pequena cirurgia para a limpeza do ferimento e ficar no hospital seuma pequena cirurgia para a limpeza do ferimento e ficar no hospital se   
recuperando. A hora que durou aquela cirurgia foi  uma das piores darecuperando. A hora que durou aquela cirurgia foi  uma das piores da  
minha vida, eu tinha medo que tudo pudesse dar errado. Felizmente deuminha vida, eu tinha medo que tudo pudesse dar errado. Felizmente deu  
tudo certo e então o médico veio me informar que estava tudo bem, Neittudo certo e então o médico veio me informar que estava tudo bem, Neit  
iria dormir praticamente o dia inteiro mas iria ficar bem. Além do médico,iria dormir praticamente o dia inteiro mas iria ficar bem. Além do médico,   
várias pessoas vieram me agradecer por ter,  junto com Neit,  livrado avárias pessoas vieram me agradecer por ter,  junto com Neit,  livrado a  
cidade do medo daquelas criaturas horríveis.cidade do medo daquelas criaturas horríveis.

Voltei para a pensão sentindo que depois daquela noite as coisasVoltei para a pensão sentindo que depois daquela noite as coisas  
nunca mais seriam as mesmas. Descobri que gostava de Neitan bem maisnunca mais seriam as mesmas. Descobri que gostava de Neitan bem mais   
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que deveria,  o medo de perdê-lo,  nunca mais vê-lo tinha sido imenso.que deveria,  o medo de perdê-lo,  nunca mais vê-lo tinha sido imenso.   
Senti  quase  o  mesmo  de  quando  perdi  meus  pais.  Só  que  eu  nuncaSenti  quase  o  mesmo  de  quando  perdi  meus  pais.  Só  que  eu  nunca   
admitiria  isso,  por  mais  que o  quisesse,  minha fé  no amor tinha  sidoadmitiria  isso,  por  mais  que o  quisesse,  minha fé  no amor tinha  sido  
totalmente dilacerada e eu manteria firme minha decisão de nunca maistotalmente dilacerada e eu manteria firme minha decisão de nunca mais   
entregar meu coração a ninguém. Naquele momento eu não sabia masentregar meu coração a ninguém. Naquele momento eu não sabia mas   
meu coração já tinha um dono. Tentei descansar pelo resto do dia masmeu coração já tinha um dono. Tentei descansar pelo resto do dia mas  
ainda estava muito preocupada com Neitan,  só depois de vê-lo e falarainda estava muito preocupada com Neitan,  só depois de vê-lo e falar   
com ele é que eu teria paz. Voltei ao pequeno hospital no final da tarde,com ele é que eu teria paz. Voltei ao pequeno hospital no final da tarde,   
na hora que o médico tinha me dado para ir.na hora que o médico tinha me dado para ir.

—Com certeza ele teve muita sorte – dizia-me o médico – nunca vi—Com certeza ele teve muita sorte – dizia-me o médico – nunca vi   
alguém sair de um quadro de infecção como o que ele teve.alguém sair de um quadro de infecção como o que ele teve.

—Mas ele está bem agora? - perguntei.—Mas ele está bem agora? - perguntei.
—Sim mas ainda precisa de atenção médica, necessita de doses de—Sim mas ainda precisa de atenção médica, necessita de doses de  

antibiótico  e  anti-inflamatório  a  cada  duas  horas  mas  se  reagir  bem,antibiótico  e  anti-inflamatório  a  cada  duas  horas  mas  se  reagir  bem,   
amanhã à tarde poderá sair.amanhã à tarde poderá sair.

—Que alívio ouvir isso, eu fiquei bastante preocupada com a febre—Que alívio ouvir isso, eu fiquei bastante preocupada com a febre   
que ele teve ontem e com o desmaio.que ele teve ontem e com o desmaio.

—Ele é um rapaz muito forte, acredite. Não entendo como mas o—Ele é um rapaz muito forte, acredite. Não entendo como mas o  
veneno ainda estava agindo foi essa a causa da perda dos sentidos, isso jáveneno ainda estava agindo foi essa a causa da perda dos sentidos, isso já   
teria matado uma pessoa normal. - então o médio olhou-me por cima deteria matado uma pessoa normal. - então o médio olhou-me por cima de  
seu óculos de grau e eu ri – Mas parece que algo bem grande protegeseu óculos de grau e eu ri – Mas parece que algo bem grande protege   
vocês.vocês.

—Não tenha dúvidas, doutor. - respondi.—Não tenha dúvidas, doutor. - respondi.
—Pode entrar para vê-lo.—Pode entrar para vê-lo.
—Obrigada – falei ansiosa saindo de perto em direção ao quarto de—Obrigada – falei ansiosa saindo de perto em direção ao quarto de  

Neit,  quando  entrei,  ele  olhava  meio  torto  para  uma  enfermeira  queNeit,  quando  entrei,  ele  olhava  meio  torto  para  uma  enfermeira  que   
aplicava o conteúdo de uma seringa no soro dele – Olá.aplicava o conteúdo de uma seringa no soro dele – Olá.

—Lavígnia. - ele abriu um sorriso quando me viu.—Lavígnia. - ele abriu um sorriso quando me viu.
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—Você parece bem melhor. - observei.—Você parece bem melhor. - observei.
—Ah ele está melhor mas não totalmente curado – a enfermeira—Ah ele está melhor mas não totalmente curado – a enfermeira   

dizia em um tom como quem estava falando com uma criança teimosa –dizia em um tom como quem estava falando com uma criança teimosa –   
por isso precisa ficar esta noite no hospital.por isso precisa ficar esta noite no hospital.

—Mas eu já disse que estou me sentindo muito bem, não preciso—Mas eu já disse que estou me sentindo muito bem, não preciso  
disso. - reclamou e a enfermeira revirou os olhos.disso. - reclamou e a enfermeira revirou os olhos.

—Espero  que  consiga  convencer  seu  namorado  a  se  comportar—Espero  que  consiga  convencer  seu  namorado  a  se  comportar  
senão vou ter que dar um calmante bem forte para esse rapaz teimoso.senão vou ter que dar um calmante bem forte para esse rapaz teimoso.

—Ah – eu ri – pode deixar que eu dou um jeito nele.—Ah – eu ri – pode deixar que eu dou um jeito nele.
Nos olhamos com um sorriso de cumplicidade e a mulher saiu doNos olhamos com um sorriso de cumplicidade e a mulher saiu do  

quarto. Aproximei-me de sua cama mas a vontade era de abraçá-lo bemquarto. Aproximei-me de sua cama mas a vontade era de abraçá-lo bem  
forte e ter certeza de que aquele pesadelo tinha passado.forte e ter certeza de que aquele pesadelo tinha passado.

—Você não a corrigiu. Será que quase ter morrido mudou minha—Você não a corrigiu. Será que quase ter morrido mudou minha  
posição na sua vida? - perguntou e eu maneei a cabeça.posição na sua vida? - perguntou e eu maneei a cabeça.

—Como se sente? Você passou muito mal.—Como se sente? Você passou muito mal.
—Estou ótimo, não sei por que tenho que ficar aqui.—Estou ótimo, não sei por que tenho que ficar aqui.
—Por que você está tratando de uma infecção grave e você vai ficar,—Por que você está tratando de uma infecção grave e você vai ficar,   

entendeu? - sentei na beirada da cama.entendeu? - sentei na beirada da cama.
—Odeio hospital.—Odeio hospital.
—Você não é o super-homem, precisa ficar bem antes de sair. Você—Você não é o super-homem, precisa ficar bem antes de sair. Você  

me deu um tremendo susto, achei que você iria morrer mesmo.me deu um tremendo susto, achei que você iria morrer mesmo.
—Esses médicos são muito exagerados, Lavígnia. Já tive ferimentos—Esses médicos são muito exagerados, Lavígnia. Já tive ferimentos  

piores que esse piores que esse dardinhodardinho envenenado. envenenado.
—Só  que  esse  “—Só  que  esse  “dardinhodardinho envenenado”  quase  matou  você.  - envenenado”  quase  matou  você.  -  

acrescentei.acrescentei.
—Mas não matou e estou pronto para outra.—Mas não matou e estou pronto para outra.
—Você vai é fazer tudo o que o médico disser para fazer.—Você vai é fazer tudo o que o médico disser para fazer.
—Ai Lavígnia, eu odeio hospital é sério, não quero ficar aqui.—Ai Lavígnia, eu odeio hospital é sério, não quero ficar aqui.
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—O médico  falou que provavelmente  amanhã à  tarde  você terá—O médico  falou que provavelmente  amanhã à  tarde  você terá  
alta, por enquanto fica tranquilo pois nossa missão aqui está encerrada.alta, por enquanto fica tranquilo pois nossa missão aqui está encerrada.

—Não pensei que seria tão rápido acabar com eles, se bem que... eu—Não pensei que seria tão rápido acabar com eles, se bem que... eu  
mal consigo lembar do que aconteceu depois que chegamos à cabana. -mal consigo lembar do que aconteceu depois que chegamos à cabana. -   
olhou-me em dúvida.olhou-me em dúvida.

—Foi uma noite bem difícil mesmo, melhor que você nem lembre.—Foi uma noite bem difícil mesmo, melhor que você nem lembre.
—Mas eu acho que... - então uma enfermeira entrou interrompendo—Mas eu acho que... - então uma enfermeira entrou interrompendo  

o que quer que fosse que ele diria.o que quer que fosse que ele diria.
—A hora de visitas acabou. - ela avisou.—A hora de visitas acabou. - ela avisou.
—O quê?! Mas já? - Neit protestou.—O quê?! Mas já? - Neit protestou.
—Amanhã eu volto para buscá-lo, fica bem. - disse levantando-me—Amanhã eu volto para buscá-lo, fica bem. - disse levantando-me  

mas ele segurou minha mão.mas ele segurou minha mão.
—Por  favor, não quero ficar aqui sozinho.—Por  favor, não quero ficar aqui sozinho.
—Acho que você vai precisar de um calmante, vou chamar aquela—Acho que você vai precisar de um calmante, vou chamar aquela  

enfermeira. - ameacei e ele fez uma careta.enfermeira. - ameacei e ele fez uma careta.
—Malvada.—Malvada.
—Até amanhã.—Até amanhã.
—Espera.—Espera.
—Hum?—Hum?
—Dorme no meu quarto  essa  noite  para  não  morrer  de  calor.  -—Dorme no  meu quarto  essa  noite  para  não  morrer  de  calor.  -  

ofereceu e eu sorri.ofereceu e eu sorri.
—Valeu.—Valeu.
Pisquei para ele e saí do quarto. Quando saí vi que o céu estavaPisquei para ele e saí do quarto. Quando saí vi que o céu estava  

como no dia anterior, pronto para uma tempestade, corri para a pensão ecomo no dia anterior, pronto para uma tempestade, corri para a pensão e   
fiquei no quarto do Neit com seus dois ventiladores. A chuva caiu comfiquei no quarto do Neit com seus dois ventiladores. A chuva caiu com  
força  e  o  calor  diminuiu mas  eu  fiquei  no  quarto  dele  mesmo assim,força  e  o  calor  diminuiu mas  eu  fiquei  no  quarto  dele  mesmo assim,   
peguei o celular para saber notícias dos outros e assim que deitei sobre opeguei o celular para saber notícias dos outros e assim que deitei sobre o   
travesseiro,  senti  seu cheiro.  Respirei  fundo e me senti  uma tonta,  eratravesseiro,  senti  seu cheiro.  Respirei  fundo e me senti  uma tonta,  era   
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melhor  nem pensar  nele  nem naquele  beijo  já  quela  lembrança era  sómelhor  nem pensar  nele  nem naquele  beijo  já  quela  lembrança era  só  
minha  era  melhor  esquecê-la.  Lá  pelas  dez  horas  da  manhã  do  diaminha  era  melhor  esquecê-la.  Lá  pelas  dez  horas  da  manhã  do  dia   
seguinte acordei com batidas na porta, eu nem tinha me dado conta deseguinte acordei com batidas na porta, eu nem tinha me dado conta de   
que estava tão exausta. Com surpresa recebi aquele lindo sorriso quandoque estava tão exausta. Com surpresa recebi aquele lindo sorriso quando  
abri a porta.abri a porta.

—O que está fazendo aqui? - perguntei indignada.—O que está fazendo aqui? - perguntei indignada.
—Falei para o médico que se não me desse alta eu iria quebrar o—Falei para o médico que se não me desse alta eu iria quebrar o   

braço dele. - Neit deu de ombros e entrou. braço dele. - Neit deu de ombros e entrou. 
—Sabe que vou te levar arrastado para o hospital, não?—Sabe que vou te levar arrastado para o hospital, não?
—Relaxa, linda. Eu estou brincando, ele disse que eu reagi muito—Relaxa, linda. Eu estou brincando, ele disse que eu reagi muito  

bem e me liberou mas vou ter que ficar tomando esses remédios e ficar debem e me liberou mas vou ter que ficar tomando esses remédios e ficar de  
molho uns dias.  - ele me deu as receitas e depois deitou na cama, eramolho uns dias.  - ele me deu as receitas e depois deitou na cama, era   
verdade que tinha ganhado alta.verdade que tinha ganhado alta.

—Será que já podemos voltar para casa então? - eu quis saber já que—Será que já podemos voltar para casa então? - eu quis saber já que   
estar ali sozinha com ele não parecia uma  boa ideia.estar ali sozinha com ele não parecia uma  boa ideia.

—Não, pelo menos mais esse noite eu devo ficar aqui e – apontou a—Não, pelo menos mais esse noite eu devo ficar aqui e – apontou a  
tipoia – não posso dirigir ou seja você vai ter que ficar também. - sorriutipoia – não posso dirigir ou seja você vai ter que ficar também. - sorriu   
satisfeito.satisfeito.

—Eu  não  pensava  em  deixar  você  aqui.  -  torci  o  nariz  –  Vou—Eu  não  pensava  em  deixar  você  aqui.  -  torci  o  nariz  –  Vou   
comprar esses remédios então.comprar esses remédios então.

—O que eu gostaria mesmo era de comer alguma coisa que não—O que eu gostaria mesmo era de comer alguma coisa que não  
fosse a comida horrível do hospital, ninguém merece aquilo.fosse a comida horrível do hospital, ninguém merece aquilo.

—Tá bem, eu trago algo.—Tá bem, eu trago algo.
Eu  estava  tão  aliviada  por  Neitan  estar  bem  que  nada  naquelaEu  estava  tão  aliviada  por  Neitan  estar  bem  que  nada  naquela  

momento parecia poder tirar minha paz, claro que eu não fazia a menormomento parecia poder tirar minha paz, claro que eu não fazia a menor   
ideia do plano que Damian tinha em mente. Um plano que destruiria deideia do plano que Damian tinha em mente. Um plano que destruiria de  
vez toda a minha vida usando de uma de minhas maiores fraquezas. vez toda a minha vida usando de uma de minhas maiores fraquezas. 
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Mais tarde naquela noite...Mais tarde naquela noite...

Damian  olhava  para  as  marcas  em  seu  corpo  tomado  por  umaDamian  olhava  para  as  marcas  em  seu  corpo  tomado  por  uma  
grande onda de ódio. Não conseguia aceitar que sua amada fora capaz degrande onda de ódio. Não conseguia aceitar que sua amada fora capaz de   
ser  tão sórdida mas o ódio que sentia  não era  por ela,  porém por terser  tão sórdida mas o ódio que sentia  não era  por ela,  porém por ter  
confiado que a raiva dela tinha desaparecido em um passe de mágica.confiado que a raiva dela tinha desaparecido em um passe de mágica.   
Havia sido muito imprudente e deixado seu pesadelo de décadas saltarHavia sido muito imprudente e deixado seu pesadelo de décadas saltar   
para  a  realidade,  Ariadne  havia  mesmo  conseguido  se  conectar  apara  a  realidade,  Ariadne  havia  mesmo  conseguido  se  conectar  a  
Lavígnia e não iria parar até concretizar sua vingança. Então a única deLavígnia e não iria parar até concretizar sua vingança. Então a única de   
maneira  de  pará-la  era  seu  plano  ser  levado  a  cabo  o  mais  rápidomaneira  de  pará-la  era  seu  plano  ser  levado  a  cabo  o  mais  rápido  
possível. Lavígnia estava furiosa e se tornando cada vez mais perigosa.possível. Lavígnia estava furiosa e se tornando cada vez mais perigosa.

—Eles  chegaram  –  anunciou  Marianjel  surgindo  no  quarto  de—Eles  chegaram  –  anunciou  Marianjel  surgindo  no  quarto  de  
Damian – acho que vai conseguir o que quer. - disse muito irritada.Damian – acho que vai conseguir o que quer. - disse muito irritada.

—Sempre  consigo.  -  respondeu  Damian  fechando  os  botões  da—Sempre  consigo.  -  respondeu  Damian  fechando  os  botões  da  
camisa.camisa.

—Você está cometendo uma insanidade, Damian. Aquela mulher é—Você está cometendo uma insanidade, Damian. Aquela mulher é   
o demônio, veja o que fez a você.o demônio, veja o que fez a você.

—Ela apenas deu a mim uma parte do que a fiz sentir todos esses—Ela apenas deu a mim uma parte do que a fiz sentir todos esses   
anos, estamos quites agora. - disse calmamente.anos, estamos quites agora. - disse calmamente.

—Sua obsessão por ela vai acabar te matando. - apontou a ruiva.—Sua obsessão por ela vai acabar te matando. - apontou a ruiva.
—Talvez – deu de ombros – mas esse é um risco que vou correr—Talvez – deu de ombros – mas esse é um risco que vou correr   

com satisfação.com satisfação.
Então feito um raio ele sumiu parando em um segundo no andar deEntão feito um raio ele sumiu parando em um segundo no andar de  

baixo. Entrou num dos grandes escritórios da mansão vendo um dos seusbaixo. Entrou num dos grandes escritórios da mansão vendo um dos seus  
subordinados  na  companhia  de  uma  vampira  semi-imortal  muitosubordinados  na  companhia  de  uma  vampira  semi-imortal  muito  
maltrapilha. As roupas eram bem velhas e estavam sujas e rasgadas emmaltrapilha. As roupas eram bem velhas e estavam sujas e rasgadas em  
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vários pontos, os cabelos estavam desgrenhados e ela olhava para todosvários pontos, os cabelos estavam desgrenhados e ela olhava para todos  
os lados enquanto segurava o corpo.  Damian olhou-a minuciosamenteos lados enquanto segurava o corpo.  Damian olhou-a minuciosamente   
fazendo-a ficar ainda mais arisca.fazendo-a ficar ainda mais arisca.

—É  ela  mesma?  -  indagou  ao  sentar-se  na  cadeira  atrás  da—É  ela  mesma?  -  indagou  ao  sentar-se  na  cadeira  atrás  da  
escrivaninha de mogno.escrivaninha de mogno.

—Sim mestre, eu mesmo a transformei. - respondeu o vampiro.—Sim mestre, eu mesmo a transformei. - respondeu o vampiro.
—Conhece Lavígnia Durani?  -  Damian perguntou parecendo em—Conhece Lavígnia Durani?  -  Damian perguntou parecendo em  

dúvida, viu o ódio nos olhos da loira chispar como faísca. dúvida, viu o ódio nos olhos da loira chispar como faísca. 
—Sim. - respondeu mostrando os dentes.—Sim. - respondeu mostrando os dentes.
—Então tenho certeza de que sabe que está nesta situação por causa—Então tenho certeza de que sabe que está nesta situação por causa  

dela.dela.
—Eu quero matá-la!—Eu quero matá-la!
—Não vai conseguir – Damian informou-a colocando os pés sobre a—Não vai conseguir – Damian informou-a colocando os pés sobre a   

mesa – Lavígnia arrancaria sua cabeça sem que você nem se desse conta,mesa – Lavígnia arrancaria sua cabeça sem que você nem se desse conta,   
mas ela não faria isso de forma alguma. - disse com um pérfido sorriso demas ela não faria isso de forma alguma. - disse com um pérfido sorriso de   
quem tinha uma poderosa arma em mãos.quem tinha uma poderosa arma em mãos.

—O que você quer comigo? - rosnou a vampira.—O que você quer comigo? - rosnou a vampira.
—Vou dar a você a chance de vingar-se de Lavígnia mas claro se—Vou dar a você a chance de vingar-se de Lavígnia mas claro se  

você fizer tudo como eu mandar.você fizer tudo como eu mandar.
—Faço qualquer coisa para fazê-la pagar por destruir a minha vida,—Faço qualquer coisa para fazê-la pagar por destruir a minha vida,  

quero matá-la com minhas mãos.quero matá-la com minhas mãos.
—Melhor do que matá-la será condená-la a um sofrimento eterno,—Melhor do que matá-la será condená-la a um sofrimento eterno,  

não acha? - barganhou com a vampira – Você vai fazer exatamente o quenão acha? - barganhou com a vampira – Você vai fazer exatamente o que  
eu vou mandar e além da sua vingança terá uma condição bem melhor.eu vou mandar e além da sua vingança terá uma condição bem melhor.

—Sim...  mestre.  -  concordou  ela  o  olhando  ainda  que  estivesse—Sim...  mestre.  -  concordou  ela  o  olhando  ainda  que  estivesse  
coma cabeça meio baixa.coma cabeça meio baixa.

—Ótimo – Damian sorriu vitorioso – Anjel  –  chamou e em dois—Ótimo – Damian sorriu vitorioso – Anjel  –  chamou e em dois   
instantes a ruiva surgiu. - Leve nossa convidada para arrumar-se, ela éinstantes a ruiva surgiu. - Leve nossa convidada para arrumar-se, ela é  
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muito valiosa.muito valiosa.
—Tudo bem – concordou Marianjel sem a menor vontade – vamos?—Tudo bem – concordou Marianjel sem a menor vontade – vamos?
Então  ambas  saíram  do  escritório  deixando-o  tomado  de  umEntão  ambas  saíram  do  escritório  deixando-o  tomado  de  um  

sentimento antecipado de uma grande vitória. Lavígnia não fazia a menorsentimento antecipado de uma grande vitória. Lavígnia não fazia a menor  
ideia  do  que  lhe  sucederia  em  breve,  querendo  ou  não  ela  seriaideia  do  que  lhe  sucederia  em  breve,  querendo  ou  não  ela  seria  
completamente sua. Não havia arma nesse mundo que pudesse salvá-lacompletamente sua. Não havia arma nesse mundo que pudesse salvá-la  
de cair completamente em suas mãos, bem, pelo menos nenhum métodode cair completamente em suas mãos, bem, pelo menos nenhum método  
que os Caçadores conhecessem. Sua única salvação estava sepultada háque os Caçadores conhecessem. Sua única salvação estava sepultada há  
séculos embaixo do gelo da Escandinávia.séculos embaixo do gelo da Escandinávia.

Saiu  da  cadeira  e  foi  até  a  janela  aberta  olhando  para  a  luaSaiu  da  cadeira  e  foi  até  a  janela  aberta  olhando  para  a  lua  
minguante. Um sorriso cruel surgiu em seus lábios.minguante. Um sorriso cruel surgiu em seus lábios.

—Agora é minha vez, meu amor.—Agora é minha vez, meu amor.

            ••••••

—O que houve? - perguntou Neitan erguendo uma sobrancelha.—O que houve? - perguntou Neitan erguendo uma sobrancelha.
—Não sei... senti um arrepio, uma coisa estranha, sei lá. - respondi—Não sei... senti um arrepio, uma coisa estranha, sei lá. - respondi   

abraçando meu corpo ao sentir uma coisa muito ruim mas não sabia oabraçando meu corpo ao sentir uma coisa muito ruim mas não sabia o   
que era.que era.

—Você deve estar cansada. - comentou ele, eu havia ficado em seu—Você deve estar cansada. - comentou ele, eu havia ficado em seu  
quarto conversando e já era tarde.quarto conversando e já era tarde.

—Pode ser...  acho que já vou dormir. Precisa de alguma coisa? -—Pode ser...  acho que já vou dormir. Precisa de alguma coisa? -   
quis saber antes de ir.quis saber antes de ir.

—Para ser sincero, quero. - Neit disse olhando-me com intensidade.—Para ser sincero, quero. - Neit disse olhando-me com intensidade.
—E o que é?—E o que é?
—Fica  aqui  esta  noite.  -  pediu  depois  de  parecer  ter  tomado—Fica  aqui  esta  noite.  -  pediu  depois  de  parecer  ter  tomado  

coragem.coragem.
—Acho  que  esses  remédios  todos  te  fizeram  mal.  -  foi  minha—Acho  que  esses  remédios  todos  te  fizeram  mal.  -  foi  minha  
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resposta e ele riu.resposta e ele riu.
—Calma, não pedi para ficarmos juntos, só quero que você fique...—Calma, não pedi para ficarmos juntos, só quero que você fique...   

só esta noite, só uma noite.só esta noite, só uma noite.
Pediu  atravessando  minha  alma  com  o  verde  profundo  de  seuPediu  atravessando  minha  alma  com  o  verde  profundo  de  seu  

olhar, perdi a respiração por alguns instantes.olhar, perdi a respiração por alguns instantes.
—Neitan, olha...—Neitan, olha...
—E  está  calor  demais  fora  desse  quarto,  aqui  você  vai  dormir—E  está  calor  demais  fora  desse  quarto,  aqui  você  vai  dormir  

melhor... e ninguém vai saber, eu prometo. - insistiu.melhor... e ninguém vai saber, eu prometo. - insistiu.
—Não me parece correto. - resisti.—Não me parece correto. - resisti.
—Duas noites atrás você ficou comigo até amanhecer.—Duas noites atrás você ficou comigo até amanhecer.
—Eu achei que você estava morrendo.—Eu achei que você estava morrendo.
—Ai. - ele colocou a mão no peito e eu ri.—Ai. - ele colocou a mão no peito e eu ri.
—Tudo bem mas  não vai  pensando o que não deve –  fui  até  o—Tudo bem mas  não vai  pensando o que não deve –  fui  até  o  

interruptor para desligar a lâmpada e olhei para o céu, uma nuvem ralainterruptor para desligar a lâmpada e olhei para o céu, uma nuvem rala   
passava pela lua que não era mais que uma linha fina brilhante que logopassava pela lua que não era mais que uma linha fina brilhante que logo   
desaparecia e outra vez aquele arrepio me assaltou.desaparecia e outra vez aquele arrepio me assaltou.

—Não posso, você me ameaçou seriamente da última vez que tentei—Não posso, você me ameaçou seriamente da última vez que tentei  
falar do que sinto  por ti.  -  ele tentava brincar mas tinha uma emoçãofalar do que sinto  por ti.  -  ele tentava brincar mas tinha uma emoção   
oculta sangrando por suas palavras.oculta sangrando por suas palavras.

—Que bom que disso você lembra. - comemorei ao deitar ao seu—Que bom que disso você lembra. - comemorei ao deitar ao seu   
lado.lado.

—Infelizmente lembro... só não compreendo.—Infelizmente lembro... só não compreendo.
—Não quer minha amizade? - deitei de lado para olhá-lo.—Não quer minha amizade? - deitei de lado para olhá-lo.
—Você sabe que sim.—Você sabe que sim.
—Então esqueça tudo que aconteceu naquele dia. - pedi e ele olhou—Então esqueça tudo que aconteceu naquele dia. - pedi e ele olhou  

para o teto por alguns instantes para depois me olhar.para o teto por alguns instantes para depois me olhar.
—Gostaria  tanto  de  poder  mudar  sua  decisão.  -  sua  voz  soou—Gostaria  tanto  de  poder  mudar  sua  decisão.  -  sua  voz  soou  

tremida.tremida.
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—Mas não vai, melhor desistir.—Mas não vai, melhor desistir.
—Se a condição para continuar perto de ti é esconder o que sinto...—Se a condição para continuar perto de ti é esconder o que sinto...   

eu aceito. - concordou com uma tristeza profunda escurecendo seus olhoseu aceito. - concordou com uma tristeza profunda escurecendo seus olhos  
–  Mas eu nunca vou conseguir deixar de te  amar.  -  foi  minha vez de– Mas eu nunca vou conseguir deixar de te  amar.  -  foi  minha vez de   
engolir seco.engolir seco.

—O amor só serve  para machucar as  pessoas,  você  não deveria—O amor só serve  para machucar as  pessoas,  você  não deveria   
acreditar nele. - falei baixinho.acreditar nele. - falei baixinho.

—Não tenho escolha, tentei durante anos tirar você de dentro de—Não tenho escolha, tentei durante anos tirar você de dentro de  
mim mas não consegui. Você está no meu sangue, lembra? - ele mostrou amim mas não consegui. Você está no meu sangue, lembra? - ele mostrou a  
mão que trazia a marca do corte que havia sido feito também na minha .mão que trazia a marca do corte que havia sido feito também na minha .

—E você no meu... - sussurrei olhando a cicatriz na minha mão. —E você no meu... - sussurrei olhando a cicatriz na minha mão. 
—Lavígnia...—Lavígnia...
—Não. - interrompi sem olhá-lo e ele suspirou.—Não. - interrompi sem olhá-lo e ele suspirou.
—Por tudo que eu nunca terei, só esta noite...—Por tudo que eu nunca terei, só esta noite...
—Sabia que tinha mais nesse convite do que me livrar do calor do—Sabia que tinha mais nesse convite do que me livrar do calor do   

meu quarto. - sentei na cama mas ele segurou minha mão.meu quarto. - sentei na cama mas ele segurou minha mão.
—Não, espera. Não estou pedindo que... - então ele engoliu em seco—Não, espera. Não estou pedindo que... - então ele engoliu em seco  

e suspirou – só deita no meu peito de novo e deixa eu te abraçar, só estae suspirou – só deita no meu peito de novo e deixa eu te abraçar, só esta   
noite eu juro depois disso eu nunca mais vou incomodar você. - propôs enoite eu juro depois disso eu nunca mais vou incomodar você. - propôs e   
eu estremeci.eu estremeci.

—Como assim de novo? - sondei, se ele lembrava daquilo poderia—Como assim de novo? - sondei, se ele lembrava daquilo poderia   
lembrar do beijo e daí as coisas ficariam piores.lembrar do beijo e daí as coisas ficariam piores.

—Bem...  em  um  dos  meus  delírios  naquela  noite  eu  senti  você—Bem...  em  um  dos  meus  delírios  naquela  noite  eu  senti  você  
deitar no meu peito e me abraçar... eu sei que não passou de um delíriodeitar no meu peito e me abraçar... eu sei que não passou de um delírio   
mas  foi  tão  real  e  eu...  gostaria  de  experimentar  essa  sensação  namas  foi  tão  real  e  eu...  gostaria  de  experimentar  essa  sensação  na  
realidade. - como resistir àquilo? Aquele homem lindo mendigando umasrealidade. - como resistir àquilo? Aquele homem lindo mendigando umas  
migalhas do meu amor.migalhas do meu amor.

—Neitan  isso  não  parece  certo,  seria  como  se  eu  estivesse—Neitan  isso  não  parece  certo,  seria  como  se  eu  estivesse  
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brincando com seus sentimentos e eu não faria isso.brincando com seus sentimentos e eu não faria isso.
—Por favor, sou eu que estou pedindo e assumo todos os riscos, tá—Por favor, sou eu que estou pedindo e assumo todos os riscos, tá   

eu aceito que você não me quer e... não vou mais incomodá-la mesmo queeu aceito que você não me quer e... não vou mais incomodá-la mesmo que  
eu enlouqueça depois ter você tão perto. Uma noite por uma vida  todaeu enlouqueça depois ter você tão perto. Uma noite por uma vida  toda   
sem você... acho que é uma troca interessante para você, não?sem você... acho que é uma troca interessante para você, não?

—Ok – concordei antes de deitar ao seu lado e apoiar a cabeça no—Ok – concordei antes de deitar ao seu lado e apoiar a cabeça no  
ombro  que  não  foi  atingindo,  coloquei  a  mão  em seu  peito  e  o  sentiombro  que  não  foi  atingindo,  coloquei  a  mão  em seu  peito  e  o  senti   
estremecer – você é maluco.estremecer – você é maluco.

—Acho que sou mesmo – concordou ao me abraçar forte.—Acho que sou mesmo – concordou ao me abraçar forte.
      —Ainda  acho  que  isso  não  está  certo.  -  murmurei  sentindo-o—Ainda  acho  que  isso  não  está  certo.  -  murmurei  sentindo-o  
acariciar meus cabelos.acariciar meus cabelos.

—Para mim está perfeito.—Para mim está perfeito.
—Só por uma noite.—Só por uma noite.
—Sim... só por uma noite.—Sim... só por uma noite.
Ele quase sussurrou e aquela noite ficaria para sempre como umEle quase sussurrou e aquela noite ficaria para sempre como um  

segredo para nós. Bem que eu gostaria de esquecê-la mas duas semanassegredo para nós. Bem que eu gostaria de esquecê-la mas duas semanas  
depois que voltamos para casa eu ainda repassava tudo o que aconteceudepois que voltamos para casa eu ainda repassava tudo o que aconteceu  
naquela  viagem  em  minha  mente  todos  os  dias.  Por  mais  que  menaquela  viagem  em  minha  mente  todos  os  dias.  Por  mais  que  me   
esforçasse em tirar dos meus pensamentos era quase impossível.esforçasse em tirar dos meus pensamentos era quase impossível.

—Daí a bruxa fez assim com os braços – Léo contava sua última—Daí a bruxa fez assim com os braços – Léo contava sua última  
aventura numa noite de pizza lá em casa – aí eu gritei: atira Lídia!aventura numa noite de pizza lá em casa – aí eu gritei: atira Lídia!

—Mas a arma estava com esse bobão! - Lid gargalhou.—Mas a arma estava com esse bobão! - Lid gargalhou.
—Bah quando ela disse isso eu comecei a procurar a arma e a velha—Bah quando ela disse isso eu comecei a procurar a arma e a velha  

atrás de mim, eu correndo pelo quarto...atrás de mim, eu correndo pelo quarto...
Todos  estavam  rindo  horrores  com  a  narrativa  dele  mas  euTodos  estavam  rindo  horrores  com  a  narrativa  dele  mas  eu  

discretamente olhava para Neit. Como ele havia prometido, não tornou adiscretamente olhava para Neit. Como ele havia prometido, não tornou a  
falar nada sobre o que sentia, até sua maneira de me tratar havia mudado.falar nada sobre o que sentia, até sua maneira de me tratar havia mudado.   
Agora ele me tratava como tratava Ágatha e Mari, era exatamente o queAgora ele me tratava como tratava Ágatha e Mari, era exatamente o que   
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eu havia dito por tanto tempo que queria mas agora tendo eu estranhava.eu havia dito por tanto tempo que queria mas agora tendo eu estranhava.
Sim, era estranho não o ter mais tão próximo como antes, lá no fundo euSim, era estranho não o ter mais tão próximo como antes, lá no fundo eu  
sentia  falta  mas era  melhor para nós dois  que tudo continuasse comosentia  falta  mas era  melhor para nós dois  que tudo continuasse como  
estava. Contrariando todas as hipóteses que eu pudesse ter tido na vida,estava. Contrariando todas as hipóteses que eu pudesse ter tido na vida,   
Juan também estava ali e a única pessoa que se mostrava incomodada eraJuan também estava ali e a única pessoa que se mostrava incomodada era   
Mariana. Ele e eu tínhamos revirado algumas dezenas de túmulos antigosMariana. Ele e eu tínhamos revirado algumas dezenas de túmulos antigos  
atrás da adaga de Ariadne mas havia sido em vão.atrás da adaga de Ariadne mas havia sido em vão.

—Tá, então não era aquela bruxa encarquilhada da Maureen! - Juan—Tá, então não era aquela bruxa encarquilhada da Maureen! - Juan  
pareceu contrariado, não estava participando da pizza mas do vinho sim.pareceu contrariado, não estava participando da pizza mas do vinho sim.

—Com certeza não, essa era bem velha. - respondeu Léo voltando a—Com certeza não, essa era bem velha. - respondeu Léo voltando a  
sentar.sentar.

—Cara, o dia em que alguém desse maldito clã cair vai ser um dia—Cara, o dia em que alguém desse maldito clã cair vai ser um dia  
histórico. - Juan continuou.histórico. - Juan continuou.

—Bem, pode ser agora, você faz parte dele então podemos derrubar—Bem, pode ser agora, você faz parte dele então podemos derrubar  
você. - disse Mari.você. - disse Mari.

—Com essa birra que você tem comigo,  rosinha,  eu não duvido—Com essa birra que você tem comigo,  rosinha,  eu não duvido  
mesmo que você esteja pensando em me derrubar desde que eu caia pormesmo que você esteja pensando em me derrubar desde que eu caia por   
cima, né?cima, né?

Todo  mundo  caiu  na  risada  pra  valer,  Mari  ainda  não  tinhaTodo  mundo  caiu  na  risada  pra  valer,  Mari  ainda  não  tinha  
conhecido Juan o suficiente, ele sempre tinha uma resposta bem afiadaconhecido Juan o suficiente, ele sempre tinha uma resposta bem afiada  
para tudo.para tudo.

—Seu filho da... - ela iria começar a xingar.—Seu filho da... - ela iria começar a xingar.
—Ah viu só? - ele apontou para Mari – Quem muito desdenha é—Ah viu só? - ele apontou para Mari – Quem muito desdenha é  

porque quer comprar.porque quer comprar.
—Você só pode estar bêbado, eu prefiro morrer do que me envolver—Você só pode estar bêbado, eu prefiro morrer do que me envolver  

com um vampiro morto nojento. - retalhou.com um vampiro morto nojento. - retalhou.
—Sinto por decepcionar você, amor, mas eu não estou nem morto—Sinto por decepcionar você, amor, mas eu não estou nem morto  

nem vivo. Logo você está erradinha.nem vivo. Logo você está erradinha.
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—Claro que não estou,  vampiros  são mortos-vivos,  todo mundo—Claro que não estou,  vampiros  são mortos-vivos,  todo mundo  
sabe disso.sabe disso.

—Você mesma acabou de admitir que sou metade vivo e então eu—Você mesma acabou de admitir que sou metade vivo e então eu  
tenho metade dos benefícios de estar vivo e metade de estar morto.tenho metade dos benefícios de estar vivo e metade de estar morto.

—E qual  seria  o benefício  de estar  morto? Você é ridículo.  -  ela—E qual  seria  o benefício  de estar  morto? Você é ridículo.  -  ela   
revirou os olhos.revirou os olhos.

—Bem... eu não me canso, nunca. - disse piscando para ela.—Bem... eu não me canso, nunca. - disse piscando para ela.
—Hummm... - o pessoal soltou em uníssono.—Hummm... - o pessoal soltou em uníssono.
—Aff e daí?—Aff e daí?
—Quer testar? - ele continuou na guerrinha de palavras.—Quer testar? - ele continuou na guerrinha de palavras.
—Claro,  por que você não vai andando daqui até o inferno, por—Claro,  por que você não vai andando daqui até o inferno, por  

exemplo, deve ser bem longe.exemplo, deve ser bem longe.
—Você tem pensado em maneiras mais interessantes de me testar,—Você tem pensado em maneiras mais interessantes de me testar,  

rosinha, está na cara, admita.rosinha, está na cara, admita.
—Admitir o quê? Você é maluco, vai pro inferno.—Admitir o quê? Você é maluco, vai pro inferno.
—Mari, é melhor você parar, esse cara tem resposta para tudo, você—Mari, é melhor você parar, esse cara tem resposta para tudo, você  

vai perder feio.vai perder feio.
Recomendei a ela antes de levantar-me, eu não gostava muito deRecomendei a ela antes de levantar-me, eu não gostava muito de  

vinho  então  iria  até  a  cozinha  pegar  outra  coisa.  Eles  continuaramvinho  então  iria  até  a  cozinha  pegar  outra  coisa.  Eles  continuaram  
conversando e rindo, pareciam ter mesmo aceitado Juan, exceto Mariana.conversando e rindo, pareciam ter mesmo aceitado Juan, exceto Mariana.   
Misturei leite com chocolate e uma dose de licor de menta, iria ficar umaMisturei leite com chocolate e uma dose de licor de menta, iria ficar uma  
delícia além de estar bem gelado.delícia além de estar bem gelado.

—Você está tão pensativa – disse minha irmã entrando na cozinha –—Você está tão pensativa – disse minha irmã entrando na cozinha –  
o que houve entre você e o Neitan naquela viagem afinal?o que houve entre você e o Neitan naquela viagem afinal?

—Já contei tudo que aconteceu. - respondi de mau humor.—Já contei tudo que aconteceu. - respondi de mau humor.
—Ah para com isso, conheço você desde o ventre da nossa mãe. Sei—Ah para com isso, conheço você desde o ventre da nossa mãe. Sei   

que está triste e tem a ver com o Neitan, por que não confia em mim?que está triste e tem a ver com o Neitan, por que não confia em mim?
—Aghs você está viajando, nada a ver. - peguei minha taça e saí—Aghs você está viajando, nada a ver. - peguei minha taça e saí   
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mas em direção ao gramado dos fundos.mas em direção ao gramado dos fundos.
—Você sabe que mente muito mal, não tenta me enganar. O que—Você sabe que mente muito mal, não tenta me enganar. O que  

houve? - então ela me abraçou pela cintura e encostou a cabeça na minha,houve? - então ela me abraçou pela cintura e encostou a cabeça na minha,   
sempre fazíamos assim.sempre fazíamos assim.

—Eu não sei explicar. - enfim comecei.—Eu não sei explicar. - enfim comecei.
—O que não sabe explicar tem a ver com o Neit?—O que não sabe explicar tem a ver com o Neit?
—Acho que sim... sei lá. - falei de qualquer jeito antes de tomar um—Acho que sim... sei lá. - falei de qualquer jeito antes de tomar um  

gole do meugole do meu drink drink..
—Gosta dele?—Gosta dele?
—Claro. - respondi olhando o céu escuro com a ausência da lua.—Claro. - respondi olhando o céu escuro com a ausência da lua.
—Não  como  amigo,  mana,  como  homem.  Está  tão  na  cara  que—Não  como  amigo,  mana,  como  homem.  Está  tão  na  cara  que  

vocês dois tem que ficar juntos, formam um lindo casal.vocês dois tem que ficar juntos, formam um lindo casal.
—Não... somos ótimos assim como estamos, não há porque mexer—Não... somos ótimos assim como estamos, não há porque mexer  

com isso.com isso.
—Isso não importa – ela me olhou – o que importa é que sejam—Isso não importa – ela me olhou – o que importa é que sejam  

felizes e isso está na cara que vocês dois não estão. Não sei o que foi quefelizes e isso está na cara que vocês dois não estão. Não sei o que foi que   
houve nessa viagem mas é certo que você está muito apaixonada por ele ehouve nessa viagem mas é certo que você está muito apaixonada por ele e   
ele está te tratando muito diferente.ele está te tratando muito diferente.

—Ai Ágatha, como que eu vou estar apaixonada por ele? Da onde—Ai Ágatha, como que eu vou estar apaixonada por ele? Da onde   
você tirou isso? - tentei.você tirou isso? - tentei.

—Só você que não está vendo isso então, para de bancar a durona e—Só você que não está vendo isso então, para de bancar a durona e  
fica com ele, você não precisa provar nada a ninguém.fica com ele, você não precisa provar nada a ninguém.

—Sabe...  quando  eu  pensei  que  ele  fosse  morrer  eu  fiquei  me—Sabe...  quando  eu  pensei  que  ele  fosse  morrer  eu  fiquei  me  
sentindo muito culpada porque era para ser eu, entende? Isso me fez vê-sentindo muito culpada porque era para ser eu, entende? Isso me fez vê-
lo com muito mais respeito e carinho que antes, estou me sentindo mallo com muito mais respeito e carinho que antes, estou me sentindo mal   
por todas as vezes que brigamos e no fim ele salva a minha vida dessepor todas as vezes que brigamos e no fim ele salva a minha vida desse   
jeito.  É  com  isso  que  não  estou  sabendo  lidar.  -  nossa,  poderia  terjeito.  É  com  isso  que  não  estou  sabendo  lidar.  -  nossa,  poderia  ter  
ganhado o Oscar com essa.ganhado o Oscar com essa.
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—Sério mesmo que é só isso? - ela me soltou e olhou desconfiada.—Sério mesmo que é só isso? - ela me soltou e olhou desconfiada.
—Lógico que é  –  falei  baixo –  você  a  Mariana que enfiaram na—Lógico que é  –  falei  baixo –  você  a  Mariana que enfiaram na  

cabeça essa historinha de paixão entre mim e ele, não tem nada a ver eucabeça essa historinha de paixão entre mim e ele, não tem nada a ver eu  
garanto.garanto.

—Bem... talvez você precise de um incentivo.—Bem... talvez você precise de um incentivo.
—Do que está falando? - torci o nariz.—Do que está falando? - torci o nariz.
—Zac me contou que o Neit voltou a sair com a tal ex dele, uma tal—Zac me contou que o Neit voltou a sair com a tal ex dele, uma tal   

de Clarissa, Larissa sei lá – ela deu de ombros e eu perdi a respiração, nãode Clarissa, Larissa sei lá – ela deu de ombros e eu perdi a respiração, não  
era possível – e parece que ele está bem a fim de reatar o namoro com elaera possível – e parece que ele está bem a fim de reatar o namoro com ela   
pra valer.pra valer.

—Pois que bom para ele. - falei de forma robótica, meu estômago—Pois que bom para ele. - falei de forma robótica, meu estômago  
parecia ter sido atingido por um soco.parecia ter sido atingido por um soco.

—Bom nada, ele gosta mesmo é de ti, e tu vai acabar perdendo o—Bom nada, ele gosta mesmo é de ti, e tu vai acabar perdendo o  
gatinho por orgulho. Deixa de ser boba. Quando você se decidir pode sergatinho por orgulho. Deixa de ser boba. Quando você se decidir pode ser  
tarde demais.tarde demais.

Então ela entrou e me deixou com uma sensação terrível, meu peitoEntão ela entrou e me deixou com uma sensação terrível, meu peito  
se apertou e senti um gosto amargo na boca. Tudo o que eu mais queriase apertou e senti um gosto amargo na boca. Tudo o que eu mais queria  
era que ele esquecesse aquele amor estúpido por mim e por que estavaera que ele esquecesse aquele amor estúpido por mim e por que estava  
bancando a ridícula agora? Juro que minha vontade era me dar um soco.bancando a ridícula agora? Juro que minha vontade era me dar um soco.   
Neitan  estava  com  aquela  maluca  e  iria  me  deixar  em  paz,  iríamosNeitan  estava  com  aquela  maluca  e  iria  me  deixar  em  paz,  iríamos   
continuar  amigos  e  tudo  estava  como  eu  queria.  Ótimo,  eu  tinhacontinuar  amigos  e  tudo  estava  como  eu  queria.  Ótimo,  eu  tinha   
conseguido  outra  vez.  Voltei  para  a  sala  e  desta  vez  participei  daconseguido  outra  vez.  Voltei  para  a  sala  e  desta  vez  participei  da   
conversa, ri bastante, troquei umas farpas com Juan, enfim, foi uma ótimaconversa, ri bastante, troquei umas farpas com Juan, enfim, foi uma ótima  
noite.noite.

Dormi tarde e no dia seguinte fui para a escola de dança, dançar eraDormi tarde e no dia seguinte fui para a escola de dança, dançar era  
minha maior paixão que eu tinha sufocado por bancar a cadelinha deminha maior paixão que eu tinha sufocado por bancar a cadelinha de   
estimação do meu avô e do meu pai.  Agora eu iria me lambuzar comestimação do meu avô e do meu pai.  Agora eu iria me lambuzar com  
todas as minhas  paixões! Participei das aulas e dancei muito. No final dotodas as minhas  paixões! Participei das aulas e dancei muito. No final do  
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dia decidi que ia cair na noite, então depois do jantar tomei um banho,dia decidi que ia cair na noite, então depois do jantar tomei um banho,   
coloquei meu vestido mais sexy: preto, de couro sintético, com um lindocoloquei meu vestido mais sexy: preto, de couro sintético, com um lindo   
decote, alças finas, saia levemente rodada com uma das pontas maior quedecote, alças finas, saia levemente rodada com uma das pontas maior que  
as outras. Era lindo! Coloquei meu batom vermelho, delineador preto eas outras. Era lindo! Coloquei meu batom vermelho, delineador preto e   
meu perfume mais ousado com notas de couro e rosas. Deixei o cabelomeu perfume mais ousado com notas de couro e rosas. Deixei o cabelo  
secar ao natural o que o deixou todo ondulado como eu amava.secar ao natural o que o deixou todo ondulado como eu amava.

—Nossa, que linda – admirou-se Mari quando eu descia a escada –—Nossa, que linda – admirou-se Mari quando eu descia a escada –  
onde vai assim?onde vai assim?

—Dar uma volta por aí, que ir?—Dar uma volta por aí, que ir?
—Gostaria mas estou com um maldita cólica de matar, vou ter que—Gostaria mas estou com um maldita cólica de matar, vou ter que   

ficar em casa vendo séries e comendo chocolate.ficar em casa vendo séries e comendo chocolate.
—Que pena, mas vou me divertir por você. Onde está a Ághs?—Que pena, mas vou me divertir por você. Onde está a Ághs?
—Saiu para jantar com o Zac um pouco antes de você chegar.—Saiu para jantar com o Zac um pouco antes de você chegar.
—Tá... a gente se vê amanhã. - disse me afastando.—Tá... a gente se vê amanhã. - disse me afastando.
—Uiiiii amanhã? Alguém vai aprontar todas hoje.—Uiiiii amanhã? Alguém vai aprontar todas hoje.
Eu ri e fui para meu carro, já fazia tempo que eu queria conhecerEu ri e fui para meu carro, já fazia tempo que eu queria conhecer  

aquele Pub onde dei um banho na Marianjel e no Damian. O lugar eraaquele Pub onde dei um banho na Marianjel e no Damian. O lugar era   
lindo e grande, não tinha banda ao vivo,  o som era mecânico mesmo,lindo e grande, não tinha banda ao vivo,  o som era mecânico mesmo,   
tinha  uma  luz  apropriada  e  todo  decorado  ao  tema  Egito.  Senti-metinha  uma  luz  apropriada  e  todo  decorado  ao  tema  Egito.  Senti-me  
maravilhosa  quando  entrei  e  quase  todos  os  homens  me olharam,  eumaravilhosa  quando  entrei  e  quase  todos  os  homens  me olharam,  eu  
poderia  ter  o  homem que  quisesse!  O  que  me  importava  que  Neitanpoderia  ter  o  homem que  quisesse!  O  que  me  importava  que  Neitan   
estivesse com a ex dele que agora era atual? Nada! Fui até uma das mesasestivesse com a ex dele que agora era atual? Nada! Fui até uma das mesas  
e sentei a ela, pedi um uísque dessa vez e logo tinha a companhia de ume sentei a ela, pedi um uísque dessa vez e logo tinha a companhia de um  
cara que era meu conhecido, era um dos professores de dança da escolacara que era meu conhecido, era um dos professores de dança da escola  
da minha avó.da minha avó.

—Lá em cima tem uma pista de dança, não sabia? - contou-me ele.—Lá em cima tem uma pista de dança, não sabia? - contou-me ele.
—Claro, muita gente que faz aula vem aqui para se exibir – ele riu –—Claro, muita gente que faz aula vem aqui para se exibir – ele riu –  

o lugar aqui é bem grande, lá em cima tem sofás e mesas mas a parte dao lugar aqui é bem grande, lá em cima tem sofás e mesas mas a parte da  
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frente é toda uma pista de dança.frente é toda uma pista de dança.
—Então  vamos  nos  exibir  também.  -  levantei  com um sorriso  e—Então  vamos  nos  exibir  também.  -  levantei  com um sorriso  e   

puxando a mão dele.puxando a mão dele.
—Bah! Ele exclamou quando chegamos ao lindo salão no andar de—Bah! Ele exclamou quando chegamos ao lindo salão no andar de  

cima.cima.
—O que foi?—O que foi?
—É a noite dos casais, só vai toca baladinha romântica. —É a noite dos casais, só vai toca baladinha romântica. 
—Que sorte a nossa – revirei  os olhos – mas podemos fazer uns—Que sorte a nossa – revirei  os olhos – mas podemos fazer uns   

passos de Rumba ou bolero do mesmo jeito.passos de Rumba ou bolero do mesmo jeito.
Meu  Meu  partnerpartner concordou  e  pelos  trinta  minutos  seguintes  nos concordou  e  pelos  trinta  minutos  seguintes  nos  

divertimos  muito.  Foi  quando por  cima do ombro dele  vi  subindo asdivertimos  muito.  Foi  quando por  cima do ombro dele  vi  subindo as   
escadas dois casais: minha irmã e Zac e Neit e Larissa ou Raíssa, sei lá.escadas dois casais: minha irmã e Zac e Neit e Larissa ou Raíssa, sei lá.   
Eles  sentaram-se  em  uma  daquelas  mesas  rodeadas  por  sofás,  haviaEles  sentaram-se  em  uma  daquelas  mesas  rodeadas  por  sofás,  havia  
várias  delas  cercando  as  paredes  do  lado  oposto  à  pista  de  dança,  ovárias  delas  cercando  as  paredes  do  lado  oposto  à  pista  de  dança,  o   
espaço em frente era tomado por algumas mesas mesmo com cadeiras.espaço em frente era tomado por algumas mesas mesmo com cadeiras.  
Nenhum deles me viu, então pude ficar espiando. Minha irmã estava comNenhum deles me viu, então pude ficar espiando. Minha irmã estava com  
cara de aborrecida bem diferente dos outros três, pareciam tão alegres.cara de aborrecida bem diferente dos outros três, pareciam tão alegres.   
Como  as  três  ou  quatro  músicas  seguintes  eram  bem  lentinhas,Como  as  três  ou  quatro  músicas  seguintes  eram  bem  lentinhas,   
mantivemos o passinho clássica de se balançar para lá e para cá.mantivemos o passinho clássica de se balançar para lá e para cá.

Tentei prestar atenção ao que Pablo me dizia e ao mesmo tempoTentei prestar atenção ao que Pablo me dizia e ao mesmo tempo  
olhar  para  a  mesa  deles.  Neitan  e  aquela  mulher  pareciam  bemolhar  para  a  mesa  deles.  Neitan  e  aquela  mulher  pareciam  bem  
entrosados  pois  ele  ficou o  tempo todo com o  braço  em torno dela  eentrosados  pois  ele  ficou o  tempo todo com o  braço  em torno dela  e   
trocavam muitos beijos. Bem, eles foram namorados por quatro anos né?trocavam muitos beijos. Bem, eles foram namorados por quatro anos né?  
Deviam  se  conhecer  muito  bem,  deviam  se  gostar  muito...  mas  euDeviam  se  conhecer  muito  bem,  deviam  se  gostar  muito...  mas  eu  
conhecia  Neit  há  seis  anos,  mais  tempo  do  que  o  tempo  que  elesconhecia  Neit  há  seis  anos,  mais  tempo  do  que  o  tempo  que  eles   
namoraram.  Para  com  isso!  Gritei  comigo  mesma  em  pensamento.namoraram.  Para  com  isso!  Gritei  comigo  mesma  em  pensamento.  
Danem-se eles. Foi então que começou a tocaDanem-se eles. Foi então que começou a toca  Corazón Partío  Corazón Partío de Alejandrode Alejandro  
Sanz,  essa  é  uma  música  romântica  mas  em  um  ritmo  latino  bemSanz,  essa  é  uma  música  romântica  mas  em  um  ritmo  latino  bem  

                                                                             ~~ 484484 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

dançante.  Daí não teve jeito, fomos para a parte mais vazia da pista edançante.  Daí não teve jeito, fomos para a parte mais vazia da pista e   
começamos a dançar.começamos a dançar.

Foi coisa de instantes para ser notada por eles. Não os olhei umaFoi coisa de instantes para ser notada por eles. Não os olhei uma  
única vez mas percebi que me olharam algumas vezes.única vez mas percebi que me olharam algumas vezes.

—Nossa, você arrasou – disse Pablo ao me abraçar ao término da—Nossa, você arrasou – disse Pablo ao me abraçar ao término da   
música – você devia pensar em seguir carreira com isso!música – você devia pensar em seguir carreira com isso!

—Obrigada, mas vou levar só como  —Obrigada, mas vou levar só como  hobbiehobbie por enquanto,  vamos por enquanto,  vamos  
beber alguma coisa?beber alguma coisa?

—Claro, estamos há quase uma hora só dançando. Afundamos a—Claro, estamos há quase uma hora só dançando. Afundamos a  
pista hoje. - comentou enquanto andávamos até uma mesa.pista hoje. - comentou enquanto andávamos até uma mesa.

—Só tiramos a tinta, outra noite afundaremos ela.—Só tiramos a tinta, outra noite afundaremos ela.
—Pena que tenho que dar aula de tango para um casal esta noite,—Pena que tenho que dar aula de tango para um casal esta noite,   

iria ser um prazer dançar com uma parceira tão talentosa. - disse ele eiria ser um prazer dançar com uma parceira tão talentosa. - disse ele e   
descobri que era um rapaz muito agradável.descobri que era um rapaz muito agradável.

—Lavígnia! - ouvi alguém me chamar assim que sentei, virei e vi—Lavígnia! - ouvi alguém me chamar assim que sentei, virei e vi   
que minha irmã acenava para que eu me aproximasse.que minha irmã acenava para que eu me aproximasse.

—Ah, minha irmã e o namorado estão ali. Vamos?—Ah, minha irmã e o namorado estão ali. Vamos?
—Claro vamos sim.—Claro vamos sim.
—Mas olha que coincidência! - falei quando cheguei.—Mas olha que coincidência! - falei quando cheguei.
—Eu que o diga, você nem comentou que iria sair hoje à noite –—Eu que o diga, você nem comentou que iria sair hoje à noite –  

cobrou minha  irmã  –  você  está  linda!  Não  é  Zac?  Minha  irmã  não  écobrou minha  irmã  –  você  está  linda!  Não  é  Zac?  Minha  irmã  não  é   
lindíssima? - achei estranho o jeito dela.lindíssima? - achei estranho o jeito dela.

—Claro que é muito linda e dança pra caramba, aliás vocês dois.—Claro que é muito linda e dança pra caramba, aliás vocês dois.   
Parabéns viu? Eu não consigo dar três passos daqueles que vocês deram.Parabéns viu? Eu não consigo dar três passos daqueles que vocês deram.

—Obrigada,  Zac.  Ah,  esse  é o Pablo,  ele é professor  de dança –—Obrigada,  Zac.  Ah,  esse  é o Pablo,  ele é professor  de dança –  
apresentei – essa é minha irmã Ágatha e Zac o namorado dela, Neitan,apresentei – essa é minha irmã Ágatha e Zac o namorado dela, Neitan,   
um um amigoamigo nosso e Raíssa. nosso e Raíssa.

—Clarissa. - disse minha irmã.—Clarissa. - disse minha irmã.
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—Larissa, meu nome é Larissa. - corrigiu ela com um sorriso.—Larissa, meu nome é Larissa. - corrigiu ela com um sorriso.
—Prazer conhecê-los.—Prazer conhecê-los.
—Imagina o prazer é nosso, sentem. - convidou Ágatha.—Imagina o prazer é nosso, sentem. - convidou Ágatha.
—Nós não queremos atrapalhar. - disse eu.—Nós não queremos atrapalhar. - disse eu.
—Atrapalha  nada  –  discordou  minha  irmã  com  uma  nota  de—Atrapalha  nada  –  discordou  minha  irmã  com  uma  nota  de  

desespero na voz.desespero na voz.
—Sendo assim.—Sendo assim.
Sentei  no  sofá  ao  lado  da  Ágatha  enquanto  Pablo  puxou  umaSentei  no  sofá  ao  lado  da  Ágatha  enquanto  Pablo  puxou  uma  

cadeira e sentou-se no canto da mesa mas perto de mim.cadeira e sentou-se no canto da mesa mas perto de mim.
—Gente, eu não conhecia esse lugar, é muito legal. - falei.—Gente, eu não conhecia esse lugar, é muito legal. - falei.
—É,  muita  coisa  mudou  enquanto  estivemos  fora.  -  respondeu—É,  muita  coisa  mudou  enquanto  estivemos  fora.  -  respondeu  

Neitan com uma expressão cordial.Neitan com uma expressão cordial.
—Vocês ficaram muito tempo fora do Brasil,  né? - a ex provável—Vocês ficaram muito tempo fora do Brasil,  né? - a ex provável   

atual perguntou.atual perguntou.
—Bastante – Neit respondeu colocando uma mecha do cabelo dela—Bastante – Neit respondeu colocando uma mecha do cabelo dela  

atrás de sua orelha e fez aquilo com tanta gentileza que senti um espinhoatrás de sua orelha e fez aquilo com tanta gentileza que senti um espinho   
na garganta – você iria adorar a Áustria. Tem que conhecer um dia.na garganta – você iria adorar a Áustria. Tem que conhecer um dia.

—Ah você poderia me levar pois já conhece. - disse toda melosa.—Ah você poderia me levar pois já conhece. - disse toda melosa.
—É uma ótima ideia, eu adoraria voltar lá. - ele concordou.—É uma ótima ideia, eu adoraria voltar lá. - ele concordou.
E assim foi. A conversa ficou em trivialidades, meu acompanhanteE assim foi. A conversa ficou em trivialidades, meu acompanhante  

e eu tomamos um drink, participamos da conversa, Neitan tratava Larissae eu tomamos um drink, participamos da conversa, Neitan tratava Larissa   
com todo carinho,  como fazia  comigo antes.  Ignorei  solenemente  pelocom todo carinho,  como fazia  comigo antes.  Ignorei  solenemente  pelo  
menos parecia que sim.menos parecia que sim.

—Que pena – falou Pablo uma meia-hora depois – está na hora ir—Que pena – falou Pablo uma meia-hora depois – está na hora ir   
dar minha aula.dar minha aula.

—Ah mas já? - lamentou minha irmã.—Ah mas já? - lamentou minha irmã.
—Pois é...  são os ócios  do ofício – disse  levantando-se – foi  um—Pois é...  são os ócios  do ofício – disse  levantando-se – foi  um  

prazer conhecer vocês, obrigada pela companhia – foi todo educado e elesprazer conhecer vocês, obrigada pela companhia – foi todo educado e eles  
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responderam no mesmo tom – Lavígnia, se quiser eu te acompanho atéresponderam no mesmo tom – Lavígnia, se quiser eu te acompanho até  
em casa. - propôs.em casa. - propôs.

—Eu vou... - comecei a responder.—Eu vou... - comecei a responder.
—Não ela vai ficar! Nós moramos juntas, não tem problema de ir—Não ela vai ficar! Nós moramos juntas, não tem problema de ir  

sozinha  para  casa.  -  intrometeu-se  minha  irmã  e  eu  a  olhei  com  assozinha  para  casa.  -  intrometeu-se  minha  irmã  e  eu  a  olhei  com  as  
sobrancelhas franzidas, ela segurou minha mão contra o sofá, então olheisobrancelhas franzidas, ela segurou minha mão contra o sofá, então olhei   
para Pablo.para Pablo.

—Vou ficar um pouco mais.—Vou ficar um pouco mais.
—Falou então,  nos vemos.  -  ele acenou e saiu,  olhei para minha—Falou então,  nos vemos.  -  ele acenou e saiu,  olhei para minha   

irmã com uma expressão do tipo: que diabos deu em você?irmã com uma expressão do tipo: que diabos deu em você?
—Tão simpático esse teu amigo, Nia. - ela continuou.—Tão simpático esse teu amigo, Nia. - ela continuou.
—É uma ótima pessoa, trabalha na escola da vó.—É uma ótima pessoa, trabalha na escola da vó.
—Ah então a escola de dança é da avó de vocês? -  perguntou a—Ah então a escola de dança é da avó de vocês? -  perguntou a   

namoradinha – por isso que você dança tão bem.namoradinha – por isso que você dança tão bem.
—Sim é da minha avó, obrigada. - respondi muito satisfeita.—Sim é da minha avó, obrigada. - respondi muito satisfeita.
—Nossa! Essa é a minha música – disse ela quando —Nossa! Essa é a minha música – disse ela quando Take My BreathTake My Breath   

Away Away trilha do filme Top Gun começou a tocar – Amore, vamos dançar?trilha do filme Top Gun começou a tocar – Amore, vamos dançar?
—Claro gatinha – Neit sorriu para ela – não vamos dar um show—Claro gatinha – Neit sorriu para ela – não vamos dar um show  

como a Lavígnia mas podemos tentar.como a Lavígnia mas podemos tentar.
Ele me olhou rapidinho e com um cordialidade irritante e então foiEle me olhou rapidinho e com um cordialidade irritante e então foi  

para a pista com ela. Essa música é muito mas muito romântica e sensualpara a pista com ela. Essa música é muito mas muito romântica e sensual   
então  eles  ficaram  muito  colados  um  no  outros.  Neit  não  segurou  aentão  eles  ficaram  muito  colados  um  no  outros.  Neit  não  segurou  a   
cintura dela e sim abraçou com os dois braços! Muito desnecessário, pracintura dela e sim abraçou com os dois braços! Muito desnecessário, pra   
que isso?que isso?

—Aff que minha chata! - disse minha irmã assim que eles chegaram—Aff que minha chata! - disse minha irmã assim que eles chegaram  
à pista – ainda bem que você chegou Lavígnia, não aguentava mais essaà pista – ainda bem que você chegou Lavígnia, não aguentava mais essa   
maluca.maluca.

—Oh  amor,  ela  está  com  o  Neitan  agora,  você  vai  ter  que  se—Oh  amor,  ela  está  com  o  Neitan  agora,  você  vai  ter  que  se  
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acostumar com a falta de senso dela. - avisou Zac.acostumar com a falta de senso dela. - avisou Zac.
—Mas  nem morta!  Não  faço  esse  programinha  de  casais  nunca—Mas  nem morta!  Não  faço  esse  programinha  de  casais  nunca  

mais. - prometeu antes de sorver um gole da sua bebida.mais. - prometeu antes de sorver um gole da sua bebida.
—Eu já a conhecia, achei uma figura. - eu ri.—Eu já a conhecia, achei uma figura. - eu ri.
—Ah para tá? É uma retardada isso sim. - ainda minha irmã.—Ah para tá? É uma retardada isso sim. - ainda minha irmã.
—Imagina então o que foi quando eles namoraram quatro anos? Ela—Imagina então o que foi quando eles namoraram quatro anos? Ela  

andava lá pelo haras o tempo todo, a vontade que dava era de colocá-laandava lá pelo haras o tempo todo, a vontade que dava era de colocá-la  
no porta-malas do carro e deixá-lo cair no rio. - exagerou Zac e eu ri prano porta-malas do carro e deixá-lo cair no rio. - exagerou Zac e eu ri pra   
valer, mas minha visão periférica estava no casalzinho.valer, mas minha visão periférica estava no casalzinho.

—Gente, se ele gosta da garota é melhor tentar ser gentil com ela—Gente, se ele gosta da garota é melhor tentar ser gentil com ela   
pelo menos. - falei.pelo menos. - falei.

—Mas eu fui gentil com ela a noite toda. - retrucou minha irmã.—Mas eu fui gentil com ela a noite toda. - retrucou minha irmã.
—Você não falou com ela desde que cheguei aqui. - apontei.—Você não falou com ela desde que cheguei aqui. - apontei.
—Vacilo  cara,  o  Neitan  poderia  ter  uma  namorada  mil   vezes—Vacilo  cara,  o  Neitan  poderia  ter  uma  namorada  mil   vezes   

melhor que essa louca aí. - agora foi Zac.melhor que essa louca aí. - agora foi Zac.
—A Lavígnia, por exemplo! - minha irmã nada discreta.—A Lavígnia, por exemplo! - minha irmã nada discreta.
—Bah! Concordo, Nia, tu e o Neitan combinam pra valer. Olha só—Bah! Concordo, Nia, tu e o Neitan combinam pra valer. Olha só  

se tu quiser eu apago a maluca e coloco no porta-malas. se tu quiser eu apago a maluca e coloco no porta-malas. 
—E eu jogo o carro no rio! Vai ser perfeito. - completou minha irmã—E eu jogo o carro no rio! Vai ser perfeito. - completou minha irmã   

e eu ri.e eu ri.
—Acho  que  vocês  beberam  demais,  casal  metralha.  Tirem  suas—Acho  que  vocês  beberam  demais,  casal  metralha.  Tirem  suas  

ideias homicidas da cabeça e se acostumem com a garota ali. - eu pareciaideias homicidas da cabeça e se acostumem com a garota ali. - eu parecia  
firme como uma rocha e tão indiferente como uma.firme como uma rocha e tão indiferente como uma.

—Amor,  a  Lavígnia  não  gosta  do  Neit,  é  isso.  -  delatou  a—Amor,  a  Lavígnia  não  gosta  do  Neit,  é  isso.  -  delatou  a  
linguaruda da minha irmã antes de beber.linguaruda da minha irmã antes de beber.

—Nia,  por favor,  você gosta sim, não engana ninguém. -  ele me—Nia, por favor,  você gosta sim, não engana ninguém. -  ele me  
irritou.irritou.

—Tem que ser você para me chamar por esse apelido ridículo, né?—Tem que ser você para me chamar por esse apelido ridículo, né?   
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Aff... sabe já fiquei tempo demais aqui. - levantei.Aff... sabe já fiquei tempo demais aqui. - levantei.
—Ué, já vai? - Neit surgiu ao meu lado e eu estremeci ao som de—Ué, já vai? - Neit surgiu ao meu lado e eu estremeci ao som de   

sua voz.sua voz.
—Sim, isso aqui está muito parado para o meu gosto. - respondi—Sim, isso aqui está muito parado para o meu gosto. - respondi  

pegando minha bolsa.pegando minha bolsa.
—Muito romântico, né? É a noite dos casais e o par da Lavígnia foi—Muito romântico, né? É a noite dos casais e o par da Lavígnia foi   

embora. - minha irmã de novo.embora. - minha irmã de novo.
—E ela não tem com quem dançar, isso não é uma pena? - Zac.—E ela não tem com quem dançar, isso não é uma pena? - Zac.
—Eles beberam demais. - afirmei para Neit que deu uma risadinha. —Eles beberam demais. - afirmei para Neit que deu uma risadinha. 
—Imagina, não foi nem uma garrafa ainda. - corrigiu Zac.—Imagina, não foi nem uma garrafa ainda. - corrigiu Zac.
—Por  que  vocês  não  dançam uma música,  afinal  sempre  que  a—Por  que  vocês  não  dançam uma música,  afinal  sempre  que  a  

gente sai você dançam, você não sem importa não é, Raíssa? gente sai você dançam, você não sem importa não é, Raíssa? 
—É Larissa – ela corrigiu já parecendo incomodada – ah... claro que—É Larissa – ela corrigiu já parecendo incomodada – ah... claro que  

não,  podem dançar.  São amigos há não sei  quanto tempo e não é pornão, podem dançar.  São amigos há não sei  quanto tempo e não é por   
minha causa que as coisas vão mudar, né amorzinho?minha causa que as coisas vão mudar, né amorzinho?

—É a gente sai para se divertir mas essas músicas românticas aí,—É a gente sai para se divertir mas essas músicas românticas aí,   
nada a ver, né? - Neit deu um corte e eu ri com desdém, pode isso?nada a ver, né? - Neit deu um corte e eu ri com desdém, pode isso?

—Ah isso é verdade, amigos dançarem músicas românticas não dá—Ah isso é verdade, amigos dançarem músicas românticas não dá  
certo mesmo. - ela acrescentou toda feliz com a ideia. Imagina né? Doiscerto mesmo. - ela acrescentou toda feliz com a ideia. Imagina né? Dois  
amigos dançando amigos dançando The Power Of LoveThe Power Of Love do Air Suply? do Air Suply?

—Sabe, eu concordo. Por que não fazemos assim, vocês dançam e—Sabe, eu concordo. Por que não fazemos assim, vocês dançam e  
eu vou para o meu bar de rock ouvir Kiss e beber vodca. Todos ficameu vou para o meu bar de rock ouvir Kiss e beber vodca. Todos ficam  
felizes. A gente se vê.felizes. A gente se vê.

Acenei  e  saí  de  perto  sem ouvir  o  protesto  de  Ágatha,  desci  asAcenei  e  saí  de  perto  sem ouvir  o  protesto  de  Ágatha,  desci  as  
escadas  sentindo-me  ferver  por  dentro.  Dava  para  acreditar  no  queescadas  sentindo-me  ferver  por  dentro.  Dava  para  acreditar  no  que  
Neitan falou? Como ele teve coragem de me dar uma fora daqueles? AiNeitan falou? Como ele teve coragem de me dar uma fora daqueles? Ai   
que ódio! Ainda bem na hora que eu vou descendo a escadas toca que ódio! Ainda bem na hora que eu vou descendo a escadas toca Love OfLove Of   
My LifeMy Life do Queen: Amor da minha vida, você me machucou, você partiu do Queen: Amor da minha vida, você me machucou, você partiu  
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meu coração e agora você me deixa... você não sabe o que significa parameu coração e agora você me deixa... você não sabe o que significa para  
mim? Nossa, realmente eu tinha que sair daquele lugar imediatamente,mim? Nossa, realmente eu tinha que sair daquele lugar imediatamente,   
paguei minha comanda e fui embora. Peguei meu carro e dirigi por umpaguei minha comanda e fui embora. Peguei meu carro e dirigi por um  
bom tempo só para passar aquela sensação incomoda que me assaltava.bom tempo só para passar aquela sensação incomoda que me assaltava.

—Não me importa que ele esteja namorando, não me importa, não—Não me importa que ele esteja namorando, não me importa, não  
me importa, não me importa! Droga!me importa, não me importa! Droga!

Bati no volante do carro, eu não tinha porque ficar irritada, NeitanBati no volante do carro, eu não tinha porque ficar irritada, Neitan   
tinha finalmente me largado de mão e eu poderia enfim ficar tranquila.tinha finalmente me largado de mão e eu poderia enfim ficar tranquila.   
Mas se era tudo que eu queria, por que me sentia tão mal? Esquece isso,Mas se era tudo que eu queria, por que me sentia tão mal? Esquece isso,   
sua  imbecil!  Fui  ao  Corujão,  estava  cheio  de  motos  e  o  rock  estavasua  imbecil!  Fui  ao  Corujão,  estava  cheio  de  motos  e  o  rock  estava  
pegando, fiquei no balcão do bar tomando vodca misturada com suco depegando, fiquei no balcão do bar tomando vodca misturada com suco de  
morango,  era  melhor  pegar  leve  pois  eu estava  sozinha,  desarmada emorango,  era  melhor  pegar  leve  pois  eu estava  sozinha,  desarmada e  
voltaria  para  casa  dirigindo.  Mesmo  assim  tomei  dois  e  já  estava  navoltaria  para  casa  dirigindo.  Mesmo  assim  tomei  dois  e  já  estava  na   
metade do segundo quando comecei a notar que estava ficando bêbada,metade do segundo quando comecei a notar que estava ficando bêbada,   
que droga!que droga!

—Se não é a mais maravilhosa das algozes. - ouvi alguém sussurrar—Se não é a mais maravilhosa das algozes. - ouvi alguém sussurrar  
por trás de mim mas bem colado na minha orelha, virei para ver Damianpor trás de mim mas bem colado na minha orelha, virei para ver Damian   
sentando-se ao meu lado.sentando-se ao meu lado.

—Olha só, está inteiro, a morcega velha te achou antes do sol nascer—Olha só, está inteiro, a morcega velha te achou antes do sol nascer   
afinal. - falei debochada.afinal. - falei debochada.

—Para  sua  infelicidade  eu  presumo.  -  conjecturou  o  lindo—Para  sua  infelicidade  eu  presumo.  -  conjecturou  o  lindo  
desgraçado, estava com os cabelos presos, camiseta vermelha bem escura,desgraçado, estava com os cabelos presos, camiseta vermelha bem escura,   
calça preta e um perfume odiosamente delicioso.calça preta e um perfume odiosamente delicioso.

—Não se pode ter tudo que se quer, infelizmente.—Não se pode ter tudo que se quer, infelizmente.
—Ah eu discordo, se você persistir  pode ter tudo que desejar,  é—Ah eu discordo, se você persistir  pode ter tudo que desejar,  é  

tudo  uma  questão  de  saber  jogar  bem  com  o  que  tem  em  mãos.  -tudo  uma  questão  de  saber  jogar  bem  com  o  que  tem  em  mãos.  -   
ronronou ele e se eu estivesse meio fora da casinha diria que ele estavaronronou ele e se eu estivesse meio fora da casinha diria que ele estava   
tentando me seduzir.tentando me seduzir.
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—Está insinuando que não fiz um bom trabalho naquela noite? —Está insinuando que não fiz um bom trabalho naquela noite? 
—De forma alguma, você fez um estrago bem grande para quem—De forma alguma, você fez um estrago bem grande para quem  

queria dar um recado, agora posso dizer que estamos quites?queria dar um recado, agora posso dizer que estamos quites?
—Não – virei para ele – só vamos estar quites quando eu – então—Não – virei para ele – só vamos estar quites quando eu – então   

me aproximei dele – matar você. - sussurrei e ele sorriu.me aproximei dele – matar você. - sussurrei e ele sorriu.
—Esse ar vingativo não fica bem em ti, minha amada.—Esse ar vingativo não fica bem em ti, minha amada.
—Hum?  -  ergui  uma  sobrancelha  –  achei  que  você  me  odiaria—Hum?  -  ergui  uma  sobrancelha  –  achei  que  você  me  odiaria   

depois daquela noite.depois daquela noite.
—Isso é impossível, nenhum homem em sã consciência odiaria me—Isso é impossível, nenhum homem em sã consciência odiaria me  

ser divino como você. Seria um desperdício.ser divino como você. Seria um desperdício.
—Sabe – olhei para ele segurando meu copo – acho que você está—Sabe – olhei para ele segurando meu copo – acho que você está   

tentando me seduzir. - falei com a voz meio arrastada e ele sorriu.tentando me seduzir. - falei com a voz meio arrastada e ele sorriu.
—E estou conseguindo?—E estou conseguindo?
—Não. Odeio você. - lembrei-o.—Não. Odeio você. - lembrei-o.
—Que pena mas me diga por que você está sozinha? Cadê o seu—Que pena mas me diga por que você está sozinha? Cadê o seu  

guarda-costas?guarda-costas?
—Está com a namorada e a sua vadia de estimação onde está? -—Está com a namorada e a sua vadia de estimação onde está? -   

devolvi na mesma moeda e ele riu.devolvi na mesma moeda e ele riu.
—Ah  que  interessante,  então  ele  não  é  o  seu  namorado?  -  ele—Ah  que  interessante,  então  ele  não  é  o  seu  namorado?  -  ele   

ignorou minha pergunta e pareceu satisfeito.ignorou minha pergunta e pareceu satisfeito.
—Hum... não, nunca foi.—Hum... não, nunca foi.
—Essa noite está me saindo muito melhor do que eu esperava, saí—Essa noite está me saindo muito melhor do que eu esperava, saí   

para beber e encontro a mulher mais maravilhosa do planeta e descubropara beber e encontro a mulher mais maravilhosa do planeta e descubro   
que está com o coração livre do parasito que eu achava que fosse vítima.que está com o coração livre do parasito que eu achava que fosse vítima.

Então  ele  deslizou  a  parte  de  trás  dos  dedos  por  meu  braçoEntão  ele  deslizou  a  parte  de  trás  dos  dedos  por  meu  braço  
esquerdo  e  eu  torci  o  nariz,  foi  bem  hora  que  de  soslaio  vi  minhasesquerdo  e  eu  torci  o  nariz,  foi  bem  hora  que  de  soslaio  vi  minhas   
companhias de uma hora e meia atrás entrarem no bar. Era brincadeiracompanhias de uma hora e meia atrás entrarem no bar. Era brincadeira   
né?né?
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—Damian, eu não estou tão bêbada que não possa dar um soco em—Damian, eu não estou tão bêbada que não possa dar um soco em  
você por isso. - apontei seu toque em meu braço.você por isso. - apontei seu toque em meu braço.

—É exatamente isso que faz sua companhia tão instigante, querida.—É exatamente isso que faz sua companhia tão instigante, querida.   
O perigo aliado a sua beleza é muito excitante. - respondeu olhando-meO perigo aliado a sua beleza é muito excitante. - respondeu olhando-me  
fixamente.fixamente.

—Incrível  como você  é  um cretino,  Damian.  -  retruquei  –  Acha—Incrível  como você  é  um cretino,  Damian.  -  retruquei  –  Acha  
mesmo que algum dia vou voltar a acreditar em uma palavra que sair damesmo que algum dia vou voltar a acreditar em uma palavra que sair da   
sua boca?sua boca?

—Não custa tentar. - deu de ombros.—Não custa tentar. - deu de ombros.
—Nossa, você gosta mesmo de companhias detestáveis, Lavígnia. -—Nossa, você gosta mesmo de companhias detestáveis, Lavígnia. -  

Ágatha surgiu ao meu lado.Ágatha surgiu ao meu lado.
—Não... as companhias detestáveis é que gostam de mim. - corrigi.—Não... as companhias detestáveis é que gostam de mim. - corrigi.
—Por mais que me odeie, Ágatha, sua irmã e eu temos um passado—Por mais que me odeie, Ágatha, sua irmã e eu temos um passado  

juntos e bastante intenso. - lembrou a ela que sacudiu a cabeça e riu.juntos e bastante intenso. - lembrou a ela que sacudiu a cabeça e riu.
—Não perca seu tempo falando comigo – falou para ele – eu não—Não perca seu tempo falando comigo – falou para ele – eu não   

atenção a vermes. Não quer vir sentar conosco? - se dirigiu a mim. atenção a vermes. Não quer vir sentar conosco? - se dirigiu a mim. 
—Hum... não, já segurei vela demais por esta noite.  Além do mais—Hum... não, já segurei vela demais por esta noite.  Além do mais   

eu tenho um intenso passado a relembrar com esse verme. - tripudiei e elaeu tenho um intenso passado a relembrar com esse verme. - tripudiei e ela   
torceu o nariz.torceu o nariz.

—Como quiser, mas nós só vamos sair daqui com você e estamos—Como quiser, mas nós só vamos sair daqui com você e estamos   
bem ali... de olho. - avisou ela e voltou para a mesa, eu virei e acenei parabem ali... de olho. - avisou ela e voltou para a mesa, eu virei e acenei para   
eles. A cara do Neitan me avisou de que eu tinha me vingado legal peloeles. A cara do Neitan me avisou de que eu tinha me vingado legal pelo  
fora que tomei mais cedo, que maravilha!fora que tomei mais cedo, que maravilha!

—Deixa eu ver se entendi direito, você deixou de se unir com seus—Deixa eu ver se entendi direito, você deixou de se unir com seus   
amiguinhos para ficar comigo? - Damian se achou.amiguinhos para ficar comigo? - Damian se achou.

—Não  –  falei  –  eu  vim  aqui  exatamente  porque  não  queria  a—Não  –  falei  –  eu  vim  aqui  exatamente  porque  não  queria  a  
companhia  dos  amiguinhos  aí  você  apareceu  e  está  sendo  outracompanhia  dos  amiguinhos  aí  você  apareceu  e  está  sendo  outra  
companhia que eu também não quero e gostaria de me livrar.companhia que eu também não quero e gostaria de me livrar.
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—Mas entre duas companhias que você não quer, acabou optando—Mas entre duas companhias que você não quer, acabou optando  
por ficar com a minha.por ficar com a minha.

—Foi você que veio até aqui, nunca na minha vida eu escolheria—Foi você que veio até aqui, nunca na minha vida eu escolheria   
você para nada, Damian. Por que não vai procurar sua turma enquantovocê para nada, Damian. Por que não vai procurar sua turma enquanto   
pode? - disparei, meu humor já não estava dos melhores e ficar perto delepode? - disparei, meu humor já não estava dos melhores e ficar perto dele   
só estava piorando.só estava piorando.

—Não me custa nada ter só mais um pouco de paciência. - disse ao—Não me custa nada ter só mais um pouco de paciência. - disse ao   
levantar-se.levantar-se.

—Do que está falando? - desconfiei e ele sorriu.—Do que está falando? - desconfiei e ele sorriu.
—Nos veremos em breve, minha querida.—Nos veremos em breve, minha querida.
Então saiu de perto ao mesmo tempo que Pietro entrava no bar,Então saiu de perto ao mesmo tempo que Pietro entrava no bar,   

estava parecendo o Axl Rose, com os cabelos soltos, bandana azul e coleteestava parecendo o Axl Rose, com os cabelos soltos, bandana azul e colete  
de couro preto por cima de uma camiseta de uma banda de rock. Então osde couro preto por cima de uma camiseta de uma banda de rock. Então os   
dois sentaram-se à mesma mesa e o garçom pôs uma garrafa de uísquedois sentaram-se à mesma mesa e o garçom pôs uma garrafa de uísque  
sobre  ela.  Virei  de  volta  para  o  balcão  e  fiquei  repassando  o  que  elesobre  ela.  Virei  de  volta  para  o  balcão  e  fiquei  repassando  o  que  ele  
dissera, estaria me armando alguma? Olhei para meu copo quase vazio edissera, estaria me armando alguma? Olhei para meu copo quase vazio e  
senti que aquele vazio estava dentro de mim também. Meu plano de mesenti que aquele vazio estava dentro de mim também. Meu plano de me   
divertir muito naquela noite havia sido 90% sabotado, ou seja, hora de irdivertir muito naquela noite havia sido 90% sabotado, ou seja, hora de ir  
para casa. Levantei e fui até a mesa deles.para casa. Levantei e fui até a mesa deles.

—Estão me seguindo? - brinquei.—Estão me seguindo? - brinquei.
—São poucos  os  lugares  divertidos  aqui  na cidade.  -  respondeu—São poucos  os  lugares  divertidos  aqui  na cidade.  -  respondeu  

Zac.Zac.
—E até que foi uma boa ideia termos vindo no mesmo lugar, não—E até que foi uma boa ideia termos vindo no mesmo lugar, não  

acha? - Ágatha deu uma olhada para os vampiros.acha? - Ágatha deu uma olhada para os vampiros.
—Sei me cuidar sozinha, boa noite para vocês eu já estou indo.—Sei me cuidar sozinha, boa noite para vocês eu já estou indo.
—Vou com você. - anunciou minha irmã.—Vou com você. - anunciou minha irmã.
—Não precisa, não bebi tanto assim, posso dirigir.—Não precisa, não bebi tanto assim, posso dirigir.
—Ah é? Então quantos dedos tem aqui? - ela testou e eu resolvi—Ah é? Então quantos dedos tem aqui? - ela testou e eu resolvi   
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brincar.brincar.
—Quatro.—Quatro.
—Dois. Passa a chave do carro. - decretou ela e eu ri.—Dois. Passa a chave do carro. - decretou ela e eu ri.
—É brincadeira, pode curtir o resto da sua noite bem tranquila.—É brincadeira, pode curtir o resto da sua noite bem tranquila.
—Não, a gente já estava indo mesmo, Nia – Zac levantou-se – e—Não, a gente já estava indo mesmo, Nia – Zac levantou-se – e   

vocês?vocês?
—Vou  levar  a  Larissa  em  casa  ainda.  A  gente  se  vê  amanhã.  -—Vou  levar  a  Larissa  em  casa  ainda.  A  gente  se  vê  amanhã.  -   

anunciou com a piranha agarrada no braço dele.anunciou com a piranha agarrada no braço dele.
—Beleza então, até. - despediu-se Zac.—Beleza então, até. - despediu-se Zac.
—Curtam aí.  -  disse minha irmã e eu não disse nada apenas saí—Curtam aí.  -  disse minha irmã e eu não disse nada apenas saí  

atrás deles mas ainda deu tempo de ouvir os planos dela.atrás deles mas ainda deu tempo de ouvir os planos dela.
—Você pode me levar em casa e passar a noite lá, não tem ninguém—Você pode me levar em casa e passar a noite lá, não tem ninguém  

hoje lá.hoje lá.
—Claro, vai ser ótimo.—Claro, vai ser ótimo.
Ouvi-o dizer e expulsei imediatamente da minha memória aquelesOuvi-o dizer e expulsei imediatamente da minha memória aqueles  

dados  recém-registrados.  Quando  passei  perto  da  mesa  dos  vampirosdados  recém-registrados.  Quando  passei  perto  da  mesa  dos  vampiros   
loiros,  gatos  e  malditos  os  dois  em  olharam  de  uma  forma  que  sóloiros,  gatos  e  malditos  os  dois  em  olharam  de  uma  forma  que  só   
conhecendo um vampiro para entender. Eles não precisam te morder comconhecendo um vampiro para entender. Eles não precisam te morder com  
os dentes, fazem isso com os olhos mesmo, devoraram-me com os olhos.os dentes, fazem isso com os olhos mesmo, devoraram-me com os olhos.

—Que noite! - murmurei para mim mesma.—Que noite! - murmurei para mim mesma.
—Não  esqueçam  da  festa  da  Caty  no  sábado,  ela  está  muito—Não  esqueçam  da  festa  da  Caty  no  sábado,  ela  está  muito   

animada. - Zac nos lembrou.animada. - Zac nos lembrou.
—Não vou esquecer mesmo, ela me convidou umas cinco vezes. -—Não vou esquecer mesmo, ela me convidou umas cinco vezes. -   

disse Ágatha.disse Ágatha.
—Quer que eu te leve em casa ou vai com a tua irmã? - parei para—Quer que eu te leve em casa ou vai com a tua irmã? - parei para  

saber se ela iria no meu carro ou na moto com ele.saber se ela iria no meu carro ou na moto com ele.
—Ai amor, eu queria que você ficasse lá em casa essa noite.—Ai amor, eu queria que você ficasse lá em casa essa noite.
Convidou enlaçando o pescoço dele, revirei  os olhos e saí de perto,Convidou enlaçando o pescoço dele, revirei  os olhos e saí de perto,   
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chega de tanta melação para uma noite. Fui para o carro e cheguei bemchega de tanta melação para uma noite. Fui para o carro e cheguei bem  
antes deles. Estava com um péssimo humor e não queria conversa comantes deles. Estava com um péssimo humor e não queria conversa com  
ninguém.  Entrei  no quarto  e  me atirei  na cama grande de  casal,  meuninguém.  Entrei  no quarto  e  me atirei  na cama grande de  casal,  meu  
quarto novo era bem maior que o antigo e todo pintado de branco comquarto novo era bem maior que o antigo e todo pintado de branco com  
uma  janela  que  dava  para  os  fundos.  Fiquei  olhando  para  o  teto  euma  janela  que  dava  para  os  fundos.  Fiquei  olhando  para  o  teto  e  
pensando  em  tudo  que  tinha  acontecido,  a  sensação  horrível  de  verpensando  em  tudo  que  tinha  acontecido,  a  sensação  horrível  de  ver  
Neitan com outra mulher e as palavras de Damian que me soaram comNeitan com outra mulher e as palavras de Damian que me soaram com  
um motivo para ficar alerta. Ouvi quando Ágatha e Zac passaram para oum motivo para ficar alerta. Ouvi quando Ágatha e Zac passaram para o   
quarto  dela  e  logo  então  tudo  o  que  eu  tinha  bebido  fez  efeito  e  euquarto  dela  e  logo  então  tudo  o  que  eu  tinha  bebido  fez  efeito  e  eu  
apaguei.apaguei.

Não vi Neitan pelo restinho da semana mas no sábado pela manhãNão vi Neitan pelo restinho da semana mas no sábado pela manhã   
fui  praticamente  convocada por  Lid e  Mari  para  ir  dar  uma mão nosfui  praticamente  convocada por  Lid e  Mari  para  ir  dar  uma mão nos  
preparativos da festa. No fundo eu sabia que era só uma desculpa parapreparativos da festa. No fundo eu sabia que era só uma desculpa para  
passar  o  dia  conversando  e  rindo  mas  como  não  tinha  nada  maispassar  o  dia  conversando  e  rindo  mas  como  não  tinha  nada  mais  
interessante para fazer naquele dia que não fosse encher balões eu topei.interessante para fazer naquele dia que não fosse encher balões eu topei.   
Eu estava na cozinha da casa do avô deles enchendo balões douradosEu estava na cozinha da casa do avô deles enchendo balões dourados  
com  hélio  enquanto  Pedro  os  amarrava  com  fitas  compridas,com  hélio  enquanto  Pedro  os  amarrava  com  fitas  compridas,  
conversávamos sobre qualquer coisa quando Neitan entrou.conversávamos sobre qualquer coisa quando Neitan entrou.

—E aí galera, muito divertido esse trabalho? - estava brincando.—E aí galera, muito divertido esse trabalho? - estava brincando.
—Incrivelmente  divertido,  você  não  tem  ideia  do  tanto  que—Incrivelmente  divertido,  você  não  tem  ideia  do  tanto  que  

podemos aprender com balões. - respondi.podemos aprender com balões. - respondi.
—É, principalmente que se você engolir hélio sua voz fica como de—É, principalmente que se você engolir hélio sua voz fica como de  

personagem de desenho animado. - acrescentou Pedro enquanto juntavapersonagem de desenho animado. - acrescentou Pedro enquanto juntava  
vários balões pela fita – vou botar esses na cerca.vários balões pela fita – vou botar esses na cerca.

—Volta logo. - pedi.—Volta logo. - pedi.
—Tá, não vou demorar. - disse sumindo pela porta.—Tá, não vou demorar. - disse sumindo pela porta.
—Fiquei  surpreso  em  vê-la  com  aquele  infeliz  naquela  noite.  -—Fiquei  surpreso  em  vê-la  com  aquele  infeliz  naquela  noite.  -   

comentou pegando o balão que eu tinha enchido para prendê-lo.comentou pegando o balão que eu tinha enchido para prendê-lo.
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—E eu fiquei surpresa que ele viesse falar comigo depois do que eu—E eu fiquei surpresa que ele viesse falar comigo depois do que eu  
fiz. - dei de ombros.fiz. - dei de ombros.

—E o que você fez exatamente?—E o que você fez exatamente?
—Fui bem malvada. - pisquei e ele riu.—Fui bem malvada. - pisquei e ele riu.
—Você é ótima em ser malvada quando quer. Mas a gente quase—Você é ótima em ser malvada quando quer. Mas a gente quase  

não se viu depois da viagem. Como você está?não se viu depois da viagem. Como você está?
—Estou ótima e você?—Estou ótima e você?
—Feliz  por  estar  tudo  certo  com a  Larissa,  ela  mudou  bastante—Feliz  por  estar  tudo  certo  com a  Larissa,  ela  mudou  bastante  

desde que terminamos.desde que terminamos.
—Que bom – nem o olhei – ela gosta muito você pelo que vi.—Que bom – nem o olhei – ela gosta muito você pelo que vi.
—Gosta mesmo – ele sorriu – a Ágatha me disse que você voltou a—Gosta mesmo – ele sorriu – a Ágatha me disse que você voltou a   

dançar.dançar.
—Sim mas com esse ritmo de vida que temos, fica quase impossível—Sim mas com esse ritmo de vida que temos, fica quase impossível  

conciliar com uma carreira profissional.conciliar com uma carreira profissional.
—Pois é,  nunca sabemos quando teremos que viajar  para longe,—Pois é,  nunca sabemos quando teremos que viajar  para longe,   

ficar fora não sei quantos dias.ficar fora não sei quantos dias.
—Verdade... mas vou fazendo o que dá, eu amo dançar sabe?—Verdade... mas vou fazendo o que dá, eu amo dançar sabe?
—E dança muito bem, vou levar esses aqui que a Lídia pediu.—E dança muito bem, vou levar esses aqui que a Lídia pediu.
Então  sumiu  da  cozinha  com  os  balões  e  eu  suspirei  baixinho,Então  sumiu  da  cozinha  com  os  balões  e  eu  suspirei  baixinho,   

estava sendo difícil me adaptar ao novo jeito dele me tratar mas eu iriaestava sendo difícil me adaptar ao novo jeito dele me tratar mas eu iria  
superar.  Já  tinha  enfrentando  vampiros,  bruxas,  cães  do  inferno,superar.  Já  tinha  enfrentando  vampiros,  bruxas,  cães  do  inferno,  
fantasmas, lobisomens e não iria ser um pouco de indiferença da partefantasmas, lobisomens e não iria ser um pouco de indiferença da parte   
dele que iria me por para baixo.  Eu tinha agora é que planejar minhadele que iria me por para baixo.  Eu tinha agora é que planejar minha  
viagem para a Austrália para capturar o tal espírito que Juan tinha dito,viagem para a Austrália para capturar o tal espírito que Juan tinha dito,   
eu já  havia visto  junto com ele  todos os  detalhes,  só faltava marcar  aeu já  havia visto  junto com ele  todos os  detalhes,  só faltava marcar  a   
viagem, o hotel, essas coisas. Mas combinamos que primeiro Damian iriaviagem, o hotel, essas coisas. Mas combinamos que primeiro Damian iria  
ver todo o clã dele morrer para depois ele mesmo ser destruído.ver todo o clã dele morrer para depois ele mesmo ser destruído.

Isso só nos deixava com o problema de onde encontrar a benditaIsso só nos deixava com o problema de onde encontrar a bendita   
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arma que poderia matar Damian.  Já tínhamos pensando em tudo masarma que poderia matar Damian.  Já tínhamos pensando em tudo mas  
ainda sem nenhum resultado, procurei pensar nisso o resto do dia. Atéainda sem nenhum resultado, procurei pensar nisso o resto do dia. Até   
que fomos para casa nos arrumarmos.que fomos para casa nos arrumarmos.

—Argh! Não sei como vocês aguentam ficar perto desse idiota. -—Argh! Não sei como vocês aguentam ficar perto desse idiota. -   
resmungou Mari sobre o Juan.resmungou Mari sobre o Juan.

—Sei  lá,  eu  gostei  dele.  -  confessou Ágatha  ajustando o  vestido—Sei  lá,  eu  gostei  dele.  -  confessou Ágatha  ajustando o  vestido  
vermelho que escolhera.vermelho que escolhera.

—Eu não suporto ele, tenho certeza de que está mentindo para todo—Eu não suporto ele, tenho certeza de que está mentindo para todo  
mundo, vocês vão ver como eu estou certa.mundo, vocês vão ver como eu estou certa.

—O  inimigo  dos  nossos  inimigos  é  nosso  amigo,  Mari.  As—O  inimigo  dos  nossos  inimigos  é  nosso  amigo,  Mari.  As  
informaçõesinformações dele para destruir esse maldito clã são muito importantes. - dele para destruir esse maldito clã são muito importantes. -   
afirmei prendendo o cabelo num rabo-de-cavalo.afirmei prendendo o cabelo num rabo-de-cavalo.

—E você vai assim? - minha irmã trocou o assunto.—E você vai assim? - minha irmã trocou o assunto.
—E o que tem de errado? -  retruquei  olhando para meus jeans,—E o que tem de errado? -  retruquei  olhando para meus jeans,  

blusa e botas de salto baixo todos pretos.blusa e botas de salto baixo todos pretos.  
—É que parece que você está de luto! - disse ela.—É que parece que você está de luto! - disse ela.
—Ela está de luto, o Neitan está namorando com aquela mulher e—Ela está de luto, o Neitan está namorando com aquela mulher e  

finalmente a esqueceu. - disparou Mariana e eu revirei os olhos.finalmente a esqueceu. - disparou Mariana e eu revirei os olhos.
—Aff vão começar com isso de novo? - levantei para sair do quarto—Aff vão começar com isso de novo? - levantei para sair do quarto   

da Ágatha.da Ágatha.
—Deixa ela,  Mari,  se ela não sente mesmo nada pelo Neit  então—Deixa ela,  Mari,  se ela não sente mesmo nada pelo Neit  então   

tanto faz mesmo se ele está ou não com outra mulher.tanto faz mesmo se ele está ou não com outra mulher.
—Finalmente alguém aceitou a verdade. - levantei as mãos.—Finalmente alguém aceitou a verdade. - levantei as mãos.
—É só uma hipótese mas eu não acredito para ser sincera. Mas você—É só uma hipótese mas eu não acredito para ser sincera. Mas você   

é quem sabe, né maninha? Se não quer o gato, tem quem queria.é quem sabe, né maninha? Se não quer o gato, tem quem queria.
—E que gato! Como o Neit ficou maravilhoso mais velho.—E que gato! Como o Neit ficou maravilhoso mais velho.
—Todos ficaram mas para o mais gato sempre o Zac...—Todos ficaram mas para o mais gato sempre o Zac...
—Aff... vou esperar o vocês no carro.—Aff... vou esperar o vocês no carro.
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Saí mas fui para meu quarto dar uma checada no look, é realmenteSaí mas fui para meu quarto dar uma checada no look, é realmente   
não  era  a  roupara  para  uma  festa.  Peguei  um  cinto  muito  brilhantenão  era  a  roupara  para  uma  festa.  Peguei  um  cinto  muito  brilhante  
prateado e o coloquei na minha calça de cintura alta o que fez que o cintoprateado e o coloquei na minha calça de cintura alta o que fez que o cinto   
marcasse  exatamente  minha  cintura,  uma  par  de  brincos  e  uma  demarcasse  exatamente  minha  cintura,  uma  par  de  brincos  e  uma  de  
pulseiras e eu estava sim com cara de festa. Liguei o rádio do carro parapulseiras e eu estava sim com cara de festa. Liguei o rádio do carro para   
nãos prestar atenção às besteiras das duas enquanto íamos para a festa danãos prestar atenção às besteiras das duas enquanto íamos para a festa da   
irmã  do  Zac.  Deixei  o  carro  na  fila  grande  que  se  formou  do  ladoirmã  do  Zac.  Deixei  o  carro  na  fila  grande  que  se  formou  do  lado  
esquerdo  da  estrada,  tinha  ido  muita  mas  muita  gente  mesmo.  Já  noesquerdo  da  estrada,  tinha  ido  muita  mas  muita  gente  mesmo.  Já  no   
portão  de  entrada  estava  tudo  decorado  com  os  balões  dourados,portão  de  entrada  estava  tudo  decorado  com  os  balões  dourados,  
transparentes e brancos. O pátio estava lindo com balões e lanternas detransparentes e brancos. O pátio estava lindo com balões e lanternas de  
papel colorido por todo lado, havia alguns barris de plástico com gelopapel colorido por todo lado, havia alguns barris de plástico com gelo   
onde várias garrafas de bebidas estavam, as mesas com as comidas e oonde várias garrafas de bebidas estavam, as mesas com as comidas e o   
bolo estavam na cozinha gigante da casa de Isaías.bolo estavam na cozinha gigante da casa de Isaías.

O  som  estava  ótimo  e  bem  democrático,  tocava  desde  rock  atéO  som  estava  ótimo  e  bem  democrático,  tocava  desde  rock  até   
músicas  sertanejas  para  alegrar  os  mais  velhos,  mas  felizmente  eramúsicas  sertanejas  para  alegrar  os  mais  velhos,  mas  felizmente  era  
aquelas certezas antigas, algumas românticas demais para o meu gosto.aquelas certezas antigas, algumas românticas demais para o meu gosto.   
Depois de dar voltas  e  cumprimentar  todos que conhecia peguei  umaDepois de dar voltas  e  cumprimentar  todos que conhecia peguei  uma  
garrafinha de Salton e fui  conversar  com a Mari  que estava com umagarrafinha de Salton e fui  conversar  com a Mari  que estava com uma  
amiga  da  Caty,  logo  nós  três  estamos  dançando  e  rindo  muito  deamiga  da  Caty,  logo  nós  três  estamos  dançando  e  rindo  muito  de  
qualquer coisa. Ágatha chegou e sentou-se na varanda da casa de Lídiaqualquer coisa. Ágatha chegou e sentou-se na varanda da casa de Lídia   
para participar da conversa. A festa estava muito divertida que nem tivepara participar da conversa. A festa estava muito divertida que nem tive   
tempo de achar ruim o fato de Neit estar com aquela namorada ridícula.tempo de achar ruim o fato de Neit estar com aquela namorada ridícula.

—Lavígnia, essa é para ti!  -  apontou Lídia quando  —Lavígnia, essa é para ti!  -  apontou Lídia quando  Linvin' On ALinvin' On A   
PrayerPrayer do Bon Jovi começou a tocar. do Bon Jovi começou a tocar.

—Ullllllll – ergui o braço – se faltasse Bon Jovi não seria uma festa—Ullllllll – ergui o braço – se faltasse Bon Jovi não seria uma festa  
completa! Ulllllcompleta! Ulllll

Então comecei a dançar muito feliz, estava me divertindo demais eEntão comecei a dançar muito feliz, estava me divertindo demais e   
o que antes estava me incomodando, simplesmente deixou de existir.o que antes estava me incomodando, simplesmente deixou de existir.
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Hora de ouvir o NeitanHora de ouvir o Neitan

Devia ter umas setenta malditas pessoas naquela festa, não que euDevia ter umas setenta malditas pessoas naquela festa, não que eu   
não gostasse de uma agitação mas ultimamente não estava com humornão gostasse de uma agitação mas ultimamente não estava com humor  
para festas e muito menos para ver minha intragável namorada outra vez.para festas e muito menos para ver minha intragável namorada outra vez.  
Peguei uma cerveja e sentei numa das cadeiras do lado da fora da cozinhaPeguei uma cerveja e sentei numa das cadeiras do lado da fora da cozinha  
do meu avô. Esperava que Larissa demorasse muito para chegar ou quedo meu avô. Esperava que Larissa demorasse muito para chegar ou que  
nem chegasse. Eu sabia que estava errado o que estava fazendo com elanem chegasse. Eu sabia que estava errado o que estava fazendo com ela  
mas pensei que se minha gatinha me visse namorando isso faria a fichamas pensei que se minha gatinha me visse namorando isso faria a ficha   
dela cair e então me daria uma chance. Mas eu acho que estava enganado.dela cair e então me daria uma chance. Mas eu acho que estava enganado.

Lavígnia estava do outro lado do pátio com uma garrafa na mão,Lavígnia estava do outro lado do pátio com uma garrafa na mão,  
linda como sempre, rindo, se divertindo, dançando e nem aí para mim.linda como sempre, rindo, se divertindo, dançando e nem aí para mim.  
Tinha uns três  caras que não tiravam o olho de cima dela  e  aquilo jáTinha uns três  caras que não tiravam o olho de cima dela  e  aquilo já   
estava deixando meu humor pior.  Também como eu poderia culpá-losestava deixando meu humor pior.  Também como eu poderia culpá-los  
por ficar  babando por aquela  divindade?  Esse anjo era  a mulher maispor ficar  babando por aquela  divindade?  Esse anjo era  a mulher mais  
linda que eu já tinha visto na vida, completamente perfeita.  Eu amavalinda que eu já tinha visto na vida, completamente perfeita.  Eu amava  
aquela  boca  bem  desenhada,  os  lábios  carnudos  e  úmidos  queaquela  boca  bem  desenhada,  os  lábios  carnudos  e  úmidos  que  
convidavam a beijar até cansar. Eu amava o cheiro do cabelo dela, davaconvidavam a beijar até cansar. Eu amava o cheiro do cabelo dela, dava   
vontade de me esconder neles e esquecer da vida. A pele era macia comovontade de me esconder neles e esquecer da vida. A pele era macia como  
uma pluma, quente, lisa... ah como eu queria provar o gosto daquela peleuma pluma, quente, lisa... ah como eu queria provar o gosto daquela pele   
beijando cada centímetro dela. beijando cada centímetro dela. 

  Pensar nisso me enlouquecia. Eu não tinha certeza se aquele beijo  Pensar nisso me enlouquecia. Eu não tinha certeza se aquele beijo   
tinha sido mesmo real, eu tinha delirado tanto com aquela febre malditatinha sido mesmo real, eu tinha delirado tanto com aquela febre maldita   
que não conseguia lembrar, mas eu poderia jurar que ela me beijou antesque não conseguia lembrar, mas eu poderia jurar que ela me beijou antes   
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de  eu  apagar  outra  vez.  Lembrava  de  sentir  o  toque  macio  e  quentede  eu  apagar  outra  vez.  Lembrava  de  sentir  o  toque  macio  e  quente  
daquela  boca  maravilhosa,  lembro  dela  deitando  no  meu  peito  e  medaquela  boca  maravilhosa,  lembro  dela  deitando  no  meu  peito  e  me  
abraçando quando eu estava com frio. Como ela cuidou de mim me fezabraçando quando eu estava com frio. Como ela cuidou de mim me fez   
ficar  ainda  mais  apaixonado,  como  eu  desejava  que  ela  fosse  minhaficar  ainda  mais  apaixonado,  como  eu  desejava  que  ela  fosse  minha  
mulher, minha amiga, minha companheira para o resto da vida. Se a cadamulher, minha amiga, minha companheira para o resto da vida. Se a cada  
ferimento que tivesse ela cuidasse de mim daquele jeito então eu ansiariaferimento que tivesse ela cuidasse de mim daquele jeito então eu ansiaria  
por me ferir em cada missão.por me ferir em cada missão.

As mãos dela tocando meu rosto, meu peito eu lembro muito bem.As mãos dela tocando meu rosto, meu peito eu lembro muito bem.  
Fingi estar dormindo para me certificar que ela realmente estava fazendoFingi estar dormindo para me certificar que ela realmente estava fazendo  
aquilo. Lembrar me levava à loucura, mas aquele anjo mal se importavaaquilo. Lembrar me levava à loucura, mas aquele anjo mal se importava  
se  eu  sofria  por  ter  meus  sentimentos  jogados  aos  seus  pés.  Ela  erase  eu  sofria  por  ter  meus  sentimentos  jogados  aos  seus  pés.  Ela  era  
maravilhosa o suficiente  para ter metade dos homens da cidade comomaravilhosa o suficiente  para ter metade dos homens da cidade como  
escravos da sua beleza.escravos da sua beleza.

Aquele corpo! Cara, era de fazer perder o juízo! Desde que ela fez oAquele corpo! Cara, era de fazer perder o juízo! Desde que ela fez o  
showzinhoshowzinho no mastro daquele bar eu nunca mais tinha conseguido dormir no mastro daquele bar eu nunca mais tinha conseguido dormir  
em paz. Sonhava com aquela cena quase todas as noites mas com finaisem paz. Sonhava com aquela cena quase todas as noites mas com finais   
bem  variados,  do  tipo  que  eu  costumava  ficar  imaginando  antes  debem  variados,  do  tipo  que  eu  costumava  ficar  imaginando  antes  de  
dormir. Ela dançava junto com a irmã e mais uma amiga da Caty, comodormir. Ela dançava junto com a irmã e mais uma amiga da Caty, como  
era perfeita! Ela era sensual até quando respirava, imagine dançando? Aera perfeita! Ela era sensual até quando respirava, imagine dançando? A  
minha vontade era de ir até lá agarrá-la e tirar seu fôlego com um beijominha vontade era de ir até lá agarrá-la e tirar seu fôlego com um beijo   
bem  demorado.  Um  que  pudesse  matar  um  pouco  aquela  vontadebem  demorado.  Um  que  pudesse  matar  um  pouco  aquela  vontade  
devastadora que me consumia há seis anos.  Ela sabia que eu a amavadevastadora que me consumia há seis anos.  Ela sabia que eu a amava  
loucamente mas não fazia nem ideia do quanto me fazia sofrer com tantoloucamente mas não fazia nem ideia do quanto me fazia sofrer com tanto  
desprezo.desprezo.

—Que vontade, hein irmão? - caçoou Zac quando sentou ao meu—Que vontade, hein irmão? - caçoou Zac quando sentou ao meu  
lado.lado.

—Está tão na cara assim? - respondi antes de tomar um bom gole e—Está tão na cara assim? - respondi antes de tomar um bom gole e   
sem tirar os olhos de cima dela.sem tirar os olhos de cima dela.
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—Mano, você está olhando para ela como um cachorro olha para o—Mano, você está olhando para ela como um cachorro olha para o  
osso. Tá quase babando.osso. Tá quase babando.

—Difícil não ficar de quatro por essa mulher.—Difícil não ficar de quatro por essa mulher.
—As  duas  você  quer  dizer,  né?  Oh  genética  abençoada  dessa—As  duas  você  quer  dizer,  né?  Oh  genética  abençoada  dessa  

família. - ele falou mirando a Ágatha.família. - ele falou mirando a Ágatha.
—Elas são lindas demais. - não tinha como discordar.—Elas são lindas demais. - não tinha como discordar.
—As irmãs Durani nasceram para virar nossa cabeça. Cara, por que—As irmãs Durani nasceram para virar nossa cabeça. Cara, por que  

tu não vai lá e agarra ela de uma vez? Mostra para a gata o que ela estátu não vai lá e agarra ela de uma vez? Mostra para a gata o que ela está   
perdendo ao ficar fazendo charminho. - ele deu a ideia como se eu já nãoperdendo ao ficar fazendo charminho. - ele deu a ideia como se eu já não  
tivesse pensado nisso.tivesse pensado nisso.

—Se eu faço isso a situação vai ficar pior entre a gente. Ela já falou—Se eu faço isso a situação vai ficar pior entre a gente. Ela já falou   
umas quinze vezes que não quer saber de mim, mas a ideia é tentadora.umas quinze vezes que não quer saber de mim, mas a ideia é tentadora.

—Vocês já brigaram por milhões de motivos e voltaram às boas,—Vocês já brigaram por milhões de motivos e voltaram às boas,  
então por que não arriscar? - o cara pôs mais lenha na fogueira.então por que não arriscar? - o cara pôs mais lenha na fogueira.

—Não cara... se eu fizer isso ela não vai falar comigo durante um—Não cara... se eu fizer isso ela não vai falar comigo durante um  
mês, odeio quando brigamos e ela me ignora.mês, odeio quando brigamos e ela me ignora.

—Tu não está de verdade nessa com a Larissa, né? - Zac presumiu o—Tu não está de verdade nessa com a Larissa, né? - Zac presumiu o  
óbvio.óbvio.

—Lógico que não cara, eu estou tentando esquecer a Lavígnia com—Lógico que não cara, eu estou tentando esquecer a Lavígnia com  
esse rolo mas só o que estou conseguindo é ver como ela não está nem aíesse rolo mas só o que estou conseguindo é ver como ela não está nem aí  
para mim. Estou cansado já. - terminei com um longo gole de cerveja.para mim. Estou cansado já. - terminei com um longo gole de cerveja.

—E aí rapaziada, vocês viram a Érica? - Léo surgiu para pegar uma—E aí rapaziada, vocês viram a Érica? - Léo surgiu para pegar uma  
cerveja no barril ao meu lado.cerveja no barril ao meu lado.

—Não, aliás eu nem consigo associar os nomes com os rostos das—Não, aliás eu nem consigo associar os nomes com os rostos das   
mulheres que você você pega, mano. - Zac falou uma verdade.mulheres que você você pega, mano. - Zac falou uma verdade.

—Não dá tempo, é uma nova a cada semana. - acrescentei.—Não dá tempo, é uma nova a cada semana. - acrescentei.
—Eu  estou  solteiro,  —Eu  estou  solteiro,  brother,  brother,  já  que  elas  me  querem  eu  precisojá  que  elas  me  querem  eu  preciso  

correspondê-las. - gargalhou parando ao lado do barril.correspondê-las. - gargalhou parando ao lado do barril.
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—É... quem tem sorte, tem. —É... quem tem sorte, tem. 
Lamentei ainda de olho na minha deusa que pelo visto mostrava àsLamentei ainda de olho na minha deusa que pelo visto mostrava às   

garotas como fazer alguns movimentos no mastro, aquele vídeo dela nogarotas como fazer alguns movimentos no mastro, aquele vídeo dela no  
Corujão  Corujão  viralizouviralizou na internet.  Abaixei a cabeça não acreditando no que na internet.  Abaixei a cabeça não acreditando no que  
estava acontecendo, aquela mulher conseguia me enlouquecer de todas asestava acontecendo, aquela mulher conseguia me enlouquecer de todas as  
formas.formas.

—Para mano, tu tem a mulher que quiser também. Olha a Larissa,—Para mano, tu tem a mulher que quiser também. Olha a Larissa,   
tenho a impressão de que se tu mandar ela sentar e fingir que morreu, elatenho a impressão de que se tu mandar ela sentar e fingir que morreu, ela  
faz. faz. 

—De que me adianta todas me quererem se a única que eu quero—De que me adianta todas me quererem se a única que eu quero   
não  está  nem  aí  para  mim?  -  confessei  sentindo  aquilo  rasgar  minhanão  está  nem  aí  para  mim?  -  confessei  sentindo  aquilo  rasgar  minha  
garganta.garganta.

—Então fazer ciúmes com a Larissa não está dando certo? - Leonel—Então fazer ciúmes com a Larissa não está dando certo? - Leonel   
não se espantou.não se espantou.

—A Lavígnia é durona, mano, se está com ciúmes está escondido—A Lavígnia é durona, mano, se está com ciúmes está escondido  
atrás de umas três toneladas de indiferença. - disse Zac numa coisa que euatrás de umas três toneladas de indiferença. - disse Zac numa coisa que eu  
concordava plenamente.concordava plenamente.

—Mas...  no fundo eu acho que ela não sente  nada mesmo,  cara.—Mas...  no fundo eu acho que ela não sente  nada mesmo,  cara.   
Achei que tinha uma chance mínima que ela se interessasse por mim masAchei que tinha uma chance mínima que ela se interessasse por mim mas  
nada dá certo. - falei querendo morrer e peguei outra cerveja.nada dá certo. - falei querendo morrer e peguei outra cerveja.

—Ah cara, sei lá, acho que não. Olha a Ágatha por exemplo, ela me—Ah cara, sei lá, acho que não. Olha a Ágatha por exemplo, ela me  
deu a maior canseira, foi difícil conquistar a gata.deu a maior canseira, foi difícil conquistar a gata.

—É mas ela sempre deixava a guarda baixa pra ti, quantas vezes—É mas ela sempre deixava a guarda baixa pra ti, quantas vezes  
vocês ficaram juntos antes de namorarem firme? vocês ficaram juntos antes de namorarem firme? 

—Mas isso porque eu não deixei ela pensar nenhuma vez que eu—Mas isso porque eu não deixei ela pensar nenhuma vez que eu  
era escravo dela, né? Se ela não queria as outras queriam e peguei váriasera escravo dela, né? Se ela não queria as outras queriam e peguei várias  
na frente dela. - triunfou Zac.na frente dela. - triunfou Zac.

—Mas  ela  também  ficou  com  vários  na  tua  cara,  —Mas  ela  também  ficou  com  vários  na  tua  cara,  brother.  -brother.  - Léo Léo  
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lembrou.lembrou.
—Bah eu quase morria de raiva, meu. Mas isso era uma tática para—Bah eu quase morria de raiva, meu. Mas isso era uma tática para  

que ela visse que mesmo louco por ela eu não iria cair na fossa cada vezque ela visse que mesmo louco por ela eu não iria cair na fossa cada vez   
que ela me desse um fora. Se ela não queria, as outras sim. que ela me desse um fora. Se ela não queria, as outras sim. 

—A Lavígnia não é assim, ela é orgulhosa.  Fiquei com várias na—A Lavígnia não é assim, ela é orgulhosa.  Fiquei com várias na   
Europa,  ela  viu  e  nem  se  importou  –  fiz  um  muxoxo  afundando  naEuropa,  ela  viu  e  nem  se  importou  –  fiz  um  muxoxo  afundando  na  
cadeira – não sei nem porque tentei esse lance com a Larissa.cadeira – não sei nem porque tentei esse lance com a Larissa.

Na verdade  eu  sabia.  Lavígnia  havia  deixado  bem claro  que euNa verdade  eu  sabia.  Lavígnia  havia  deixado  bem claro  que eu  
tinha uma escolha a fazer: sua amizade ou seu desprezo total. Disse quetinha uma escolha a fazer: sua amizade ou seu desprezo total. Disse que   
se eu tocasse outra vez no que sentia por ela, nossa amizade chegaria aose eu tocasse outra vez no que sentia por ela, nossa amizade chegaria ao   
fim e eu sei o quanto ela está falando sério. Ela é corajosa, firme e teimosa,fim e eu sei o quanto ela está falando sério. Ela é corajosa, firme e teimosa,   
não mudaria de ideia nem se eu levasse outro tiro por ela. Entre não tê-lanão mudaria de ideia nem se eu levasse outro tiro por ela. Entre não tê-la  
e tê-la como amiga preferi a segunda opção, pelo menos eu poderia contare tê-la como amiga preferi a segunda opção, pelo menos eu poderia contar  
com sua companhia, sua voz, seu cheiro de rosas. Eu adorava quando elacom sua companhia, sua voz, seu cheiro de rosas. Eu adorava quando ela  
pegava  carona  comigo,  o  jeito  que  ela  me  segurava,  eu  ficava  doidopegava  carona  comigo,  o  jeito  que  ela  me  segurava,  eu  ficava  doido   
quando  ela  puxava  minha  camiseta  e  falava  no  meu  ouvido.  Se  elaquando  ela  puxava  minha  camiseta  e  falava  no  meu  ouvido.  Se  ela   
pudesse  apenas  entender  o  quanto  significava  para  mim,  talvez  mepudesse  apenas  entender  o  quanto  significava  para  mim,  talvez  me  
aceitasse.aceitasse.

—Eu acho que ela gosta de ti, irmão. Mas está precisando de um—Eu acho que ela gosta de ti, irmão. Mas está precisando de um   
empurrãozinho para a realidade. - Leonel disse.empurrãozinho para a realidade. - Leonel disse.

—Tipo o quê?—Tipo o quê?
—Faz ela ver algo que nunca tinha visto, dá um pega daqueles na—Faz ela ver algo que nunca tinha visto, dá um pega daqueles na  

Larissa bem na frente dela. Se ela estiver um pingo que seja interessadaLarissa bem na frente dela. Se ela estiver um pingo que seja interessada  
em ti vai ficar brava.em ti vai ficar brava.

—Ela já nos viu juntos e nem ligou. - respondi com amargura.—Ela já nos viu juntos e nem ligou. - respondi com amargura.
—Ah ela ligou sim. - riu Zac e eu o olhei rápido.—Ah ela ligou sim. - riu Zac e eu o olhei rápido.
—Como assim? - perguntei com um raio de esperança quando ela—Como assim? - perguntei com um raio de esperança quando ela   

atravessou o pátio na nossa direção, estava tão linda.atravessou o pátio na nossa direção, estava tão linda.
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—Só eu bebo champanha nesta festa? -  perguntou pegando uma—Só eu bebo champanha nesta festa? -  perguntou pegando uma  
garrafa pequena no barril.garrafa pequena no barril.

—Ah Nia,  champanha só quem bebe são garotinhas e caras  que—Ah Nia,  champanha só quem bebe são garotinhas e caras  que  
descem na piscina pela escadinha. - disse Leonel.descem na piscina pela escadinha. - disse Leonel.

—Mas olha só! Falou o macho alfa, né? - respondeu e eu a olhei—Mas olha só! Falou o macho alfa, né? - respondeu e eu a olhei  
feito um bobo, já era a quinta cerveja que eu tomava e minha dignidadefeito um bobo, já era a quinta cerveja que eu tomava e minha dignidade   
com aquela garota já não me importava mais.com aquela garota já não me importava mais.

—Mas claro! Homem que é homem bebe cerveja, chope, cachaça.—Mas claro! Homem que é homem bebe cerveja, chope, cachaça.
—Ah é mesmo? Acho que os homens de verdade também não têm—Ah é mesmo? Acho que os homens de verdade também não têm  

medo de injeção. Já esqueceu? - disparou ela e Zac riu.medo de injeção. Já esqueceu? - disparou ela e Zac riu.
—Ué, ninguém é perfeito,  cada um tem seus medos.  -  rendeu-se—Ué, ninguém é perfeito,  cada um tem seus medos.  -  rendeu-se  

Léo.Léo.
—Você pode encher a cara de cachaça da próxima vez que uma—Você pode encher a cara de cachaça da próxima vez que uma  

enfermeira tiver que furar seu bumbum, né?enfermeira tiver que furar seu bumbum, né?
—Se for uma enfermeira bem bonita acho que prefiro estar sóbrio. -—Se for uma enfermeira bem bonita acho que prefiro estar sóbrio. -   

replicou ele e então meu anjo me olhou com uma expressão de indignaçãoreplicou ele e então meu anjo me olhou com uma expressão de indignação  
naquela carinha linda.naquela carinha linda.

—Você  não  devia  estar  bebendo  desse  jeito,  ainda  está  em—Você  não  devia  estar  bebendo  desse  jeito,  ainda  está  em  
tratamento por causa do ombro.tratamento por causa do ombro.

—Ah eu  parei  de  tomar  aqueles  remédios,  eu  já  estou  ótimo.  -—Ah eu  parei  de  tomar  aqueles  remédios,  eu  já  estou  ótimo.  -   
contei vendo ela ficar irritada.contei vendo ela ficar irritada.

—Mas  se  não  é  igual  uma  criança  teimosa!  Você  pode  ter  uma—Mas  se  não  é  igual  uma  criança  teimosa!  Você  pode  ter  uma  
recaída, seu bobo.recaída, seu bobo.

—Se eu tiver vai ser ótimo pois você pode cuidar de mim de novo,—Se eu tiver vai ser ótimo pois você pode cuidar de mim de novo,   
não  é?  -  propus  encantado  com  a  lembrança,  ela  apenas  balançou  anão  é?  -  propus  encantado  com  a  lembrança,  ela  apenas  balançou  a  
cabeça.cabeça.

—Vai nessa, se voltar a ficar doente por ter trocado os remédios por—Vai nessa, se voltar a ficar doente por ter trocado os remédios por  
cerveja eu juro que levo flores na sua sepultura todos os anos.cerveja eu juro que levo flores na sua sepultura todos os anos.  
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—Vai se cansar. - Leonel se meteu e ela sacudiu a cabeça.—Vai se cansar. - Leonel se meteu e ela sacudiu a cabeça.
—Nada.—Nada.
Disse Lavígnia, eu quis continuar a conversa mas ela já se afastava,Disse Lavígnia, eu quis continuar a conversa mas ela já se afastava,  

sentou-se na varanda da minha casa e abriu a champanha. Fiquei de olhosentou-se na varanda da minha casa e abriu a champanha. Fiquei de olho  
em cada detalhe imaginando aquela boca com sabor de espumante, fecheiem cada detalhe imaginando aquela boca com sabor de espumante, fechei  
os  olhos e  abaixei  a  cabeça inconformado.  Eu queria  aquele  anjo  paraos olhos e  abaixei  a  cabeça inconformado.  Eu queria  aquele  anjo  para  
mim, estava louco para  ser o homem dela, estava desesperado para matarmim, estava louco para  ser o homem dela, estava desesperado para matar  
minha sede de seus beijos, não suportava mais a vontade de fazer amorminha sede de seus beijos, não suportava mais a vontade de fazer amor  
com ela...  Ah cara, aquela mulher! Eu esmagava a cabeça de vampiros,com ela...  Ah cara, aquela mulher! Eu esmagava a cabeça de vampiros,   
socava lobisomens mas na frente dela eu não passava de um garotinhosocava lobisomens mas na frente dela eu não passava de um garotinho  
carente.carente.

—Droga! - xinguei me jogando contra o encosto da cadeira.—Droga! - xinguei me jogando contra o encosto da cadeira.
—Mano, a coisa é séria.—Mano, a coisa é séria.
—Mais do que eu pensava. - ouvi os dois comentarem.—Mais do que eu pensava. - ouvi os dois comentarem.
—Eu sou louco por ela...  o que que eu faço para essa mulher me—Eu sou louco por ela...  o que que eu faço para essa mulher me   

amar? -  desabafei  sentindo que as cervejas já  roubavam meu senso deamar? -  desabafei  sentindo que as cervejas já  roubavam meu senso de  
ridículo.ridículo.

—Bah cara, que —Bah cara, que badbad. - Leonel soltou antes de beber.. - Leonel soltou antes de beber.
—Ei bonitão, vai ficar sentado aí a noite toda ou vai me convidar—Ei bonitão, vai ficar sentado aí a noite toda ou vai me convidar   

para dançar?para dançar?
Ouvi a irmã da minha paixão perguntar ao Zac se atirando no coloOuvi a irmã da minha paixão perguntar ao Zac se atirando no colo  

dele e eu quis morrer outra vez, desejando que a Lavígnia me tratassedele e eu quis morrer outra vez, desejando que a Lavígnia me tratasse  
daquele jeito.daquele jeito.

—Seu desejo é uma ordem, minha dona. - respondeu antes de ir—Seu desejo é uma ordem, minha dona. - respondeu antes de ir   
com ela para onde os outros dançavam.com ela para onde os outros dançavam.

—Olha aí a tua gata, vou sair para que possam conversar.—Olha aí a tua gata, vou sair para que possam conversar.
Anunciou  meu  irmão  antes  de  sair  de  perto  quando  Larissa  seAnunciou  meu  irmão  antes  de  sair  de  perto  quando  Larissa  se  

aproximava  vestida  como  se  fosse  trabalhar  em  algum  ponto  deaproximava  vestida  como  se  fosse  trabalhar  em  algum  ponto  de  
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prostituição. Não dava para saber se o que ela usava era uma blusa ou umprostituição. Não dava para saber se o que ela usava era uma blusa ou um  
vestido, era preto, apertado, drapeado, sem alças e tão curto que se elevestido, era preto, apertado, drapeado, sem alças e tão curto que se ele   
levantasse os braços iria ficar seminua.levantasse os braços iria ficar seminua.

—Oi meu amor! Desculpa a demora, é que tive que me arrumar e—Oi meu amor! Desculpa a demora, é que tive que me arrumar e  
ficar  bem  linda  para  você.  -  justificou-se  ela  e  eu  imaginei  se  eramficar  bem  linda  para  você.  -  justificou-se  ela  e  eu  imaginei  se  eram  
necessárias duas horas para entrar num único pedaço de tecido.necessárias duas horas para entrar num único pedaço de tecido.

—Sem problemas, quer uma cerveja? - perguntei mal olhando para—Sem problemas, quer uma cerveja? - perguntei mal olhando para  
ela.ela.

—Quero sim, mas antes quero um beijo. - então ela sentou-se no—Quero sim, mas antes quero um beijo. - então ela sentou-se no  
meu colo e eu coloquei a mão em sua coxa para que ela não mostrasse ameu colo e eu coloquei a mão em sua coxa para que ela não mostrasse a   
calcinha para a festa inteira se é que estava usando uma. calcinha para a festa inteira se é que estava usando uma. 

Não  tive  tempo  de  responder  pois  ela  me  beijou,  embora  fosseNão  tive  tempo  de  responder  pois  ela  me  beijou,  embora  fosse  
como beijar uma boneca de plástico eu pensei no que Leonel tinha falado,como beijar uma boneca de plástico eu pensei no que Leonel tinha falado,   
talvez se a Lavígnia me visse tão íntimo com outra, se visse que aqueletalvez se a Lavígnia me visse tão íntimo com outra, se visse que aquele   
beijo que outra ganhava era dela na verdade. Talvez sentisse alguma coisabeijo que outra ganhava era dela na verdade. Talvez sentisse alguma coisa  
eu torcia para que sentisse pois era ela quem eu mais queria.eu torcia para que sentisse pois era ela quem eu mais queria.

                                                                                               ◊   ◊
—Aiiiii essa é minha música. - derreti inteira quando —Aiiiii essa é minha música. - derreti inteira quando Livin In SinLivin In Sin do do  

Bon  Jovi  começou  a  tocar.  -  É  a  música  mais  linda  deles.  -  falei  meBon  Jovi  começou  a  tocar.  -  É  a  música  mais  linda  deles.  -  falei  me   
balançando.balançando.

—Sacanagem ter que ver aquela cena bem na tua música preferida,—Sacanagem ter que ver aquela cena bem na tua música preferida,   
né? né? 

Disse Mari e eu segui seu olhar. Engoli em seco quando vi NetanDisse Mari e eu segui seu olhar. Engoli em seco quando vi Netan  
beijando  aquela  garota  vulgar  mas  pense  num beijo!  Ele  segurava  nabeijando  aquela  garota  vulgar  mas  pense  num beijo!  Ele  segurava  na  
perna dela de forma muito sensual enquanto ela abraçava seu pescoço eperna dela de forma muito sensual enquanto ela abraçava seu pescoço e  

                                                                             ~~ 506506 ~ ~



                       Depois do Pôr do Sol 3 – Caindo na EscuridãoDepois do Pôr do Sol 3 – Caindo na Escuridão
                                                                                                      Ana RodriguesAna Rodrigues

eles  trocavam  um  megabeijo.  Que  sacanagem,  poxa!  Logo  na  minhaeles  trocavam  um  megabeijo.  Que  sacanagem,  poxa!  Logo  na  minha  
música  música  favorita. Eu juro que senti vontade de ir até lá e tirá-la de cimafavorita. Eu juro que senti vontade de ir até lá e tirá-la de cima   
dele pelos cabelos, eu odiei mas tive que admitir, estava com ciúmes.dele pelos cabelos, eu odiei mas tive que admitir, estava com ciúmes.

—São  namorados,  não  são?  É  normal  se  beijarem.  -  cuspi—São  namorados,  não  são?  É  normal  se  beijarem.  -  cuspi  
marimbondos.marimbondos.

—Pois parece que você está com ciúmes. - provocou ela.—Pois parece que você está com ciúmes. - provocou ela.
—Quer parar de me encher, deixa eu curtir minha música em paz.—Quer parar de me encher, deixa eu curtir minha música em paz.
Mas para piorar a situação aquela garota o puxou para até poucosMas para piorar a situação aquela garota o puxou para até poucos  

metros de onde eu estava e começaram a dançar. Se fosse só isso já seriametros de onde eu estava e começaram a dançar. Se fosse só isso já seria   
ruim mas ela mordiscava o lábio inferior dele enquanto ele abraçava aruim mas ela mordiscava o lábio inferior dele enquanto ele abraçava a  
cintura  não  com  um  braço,  não  com  uma  mão  nas  costas  dela,  elecintura  não  com  um  braço,  não  com  uma  mão  nas  costas  dela,  ele   
abraçava com os dois braços como se ela estivesse caindo. Pareciam tãoabraçava com os dois braços como se ela estivesse caindo. Pareciam tão  
apaixonados. Será que ele tinha me esquecido tão rápido? Sei lá mas queapaixonados. Será que ele tinha me esquecido tão rápido? Sei lá mas que  
me  deu  vontade  de  chorar,  ah  deu.  Vontade  essa  que  engoli  comme  deu  vontade  de  chorar,  ah  deu.  Vontade  essa  que  engoli  com  
dignidade junto com um longo gole de champanha.dignidade junto com um longo gole de champanha.
  —Vou caminhar um pouco por aí.—Vou caminhar um pouco por aí.

Anunciei  e  sem  esperar  resposta  fui  em  direção  à  saída  daAnunciei  e  sem  esperar  resposta  fui  em  direção  à  saída  da  
propriedade  e  me  encostei  numa  cerca  que  a  cada  viga  tinha  balõespropriedade  e  me  encostei  numa  cerca  que  a  cada  viga  tinha  balões  
flutuando acima. Encostei nela e olhei para o campo escuro pontilhadoflutuando acima. Encostei nela e olhei para o campo escuro pontilhado  
por vaga-lumes, tão linda a noite e eu com vontade de chorar de tantapor vaga-lumes, tão linda a noite e eu com vontade de chorar de tanta  
raiva. Mas por que eu estava com ciúmes? Por quê? Neit era meu amigo eraiva. Mas por que eu estava com ciúmes? Por quê? Neit era meu amigo e   
eu gostava muito disso, nada poderia ser diferente, eu não poderia amá-loeu gostava muito disso, nada poderia ser diferente, eu não poderia amá-lo  
pois amor não existia para mim. Ele poderia ser feliz com aquela garotapois amor não existia para mim. Ele poderia ser feliz com aquela garota  
ou com qualquer outra tanto faz! Tanto faz mesmo, pensei tomando oou com qualquer outra tanto faz! Tanto faz mesmo, pensei tomando o  
último gole e larguei a garrafa no chão.último gole e larguei a garrafa no chão.

Eu iria sair para dirigir que era bem melhor do que ficar ali, entãoEu iria sair para dirigir que era bem melhor do que ficar ali, então   
saí em direção ao meu carro e em poucos segundos eu estava a caminhosaí em direção ao meu carro e em poucos segundos eu estava a caminho  
de  qualquer  lugar,  rodei  um tempo até  que  parei  debaixo  da  grandede  qualquer  lugar,  rodei  um tempo até  que  parei  debaixo  da  grande  
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ponte sobre o rio  das  Antas.  Segurei  o  volante  com firmeza enquantoponte sobre o rio  das  Antas.  Segurei  o  volante  com firmeza enquanto   
olhava  as  águas  tranquilas  correndo,  saí  do  carro  e  caminhei  até  aolhava  as  águas  tranquilas  correndo,  saí  do  carro  e  caminhei  até  a   
margem não conseguindo conter as lágrimas de raiva. Raiva dele por memargem não conseguindo conter as lágrimas de raiva. Raiva dele por me  
ignorar, raiva de mim por tê-lo desprezado centenas de vezes! Agora eu oignorar, raiva de mim por tê-lo desprezado centenas de vezes! Agora eu o  
tinha perdido e a culpa era só minha.tinha perdido e a culpa era só minha.

Eu  lamentava  minhas  pitangas  quando  ouvi  pneus  fazendo  oEu  lamentava  minhas  pitangas  quando  ouvi  pneus  fazendo  o  
cascalho  estourar,  virei  rapidamente  e  vi  a  moto  do  Neitan.  Engoli  ocascalho  estourar,  virei  rapidamente  e  vi  a  moto  do  Neitan.  Engoli  o   
choro na hora e voltei a olhar para o rio enxugando os olhos.choro na hora e voltei a olhar para o rio enxugando os olhos.

—Lavígnia. - ele chamou correndo até mim.—Lavígnia. - ele chamou correndo até mim.
—O que você quer, está me seguindo por acaso? - nem o olhei.—O que você quer, está me seguindo por acaso? - nem o olhei.
—Vi você correndo e pensei que alguma coisa estivesse errada, tá—Vi você correndo e pensei que alguma coisa estivesse errada, tá   

chorando? - perguntou chegando bem pertinho mas eu virei o rosto.chorando? - perguntou chegando bem pertinho mas eu virei o rosto.
—Já pensou que era porque eu queria ficar sozinha? - disparei com—Já pensou que era porque eu queria ficar sozinha? - disparei com  

rispidez.rispidez.
—O que está acontecendo? Por que quer ficar sozinha? A festa está—O que está acontecendo? Por que quer ficar sozinha? A festa está   

ótima. - ele insistiu.ótima. - ele insistiu.
—Ai que droga, Neitan! Deixe-me sozinha! Eu quero ficar sozinha—Ai que droga, Neitan! Deixe-me sozinha! Eu quero ficar sozinha  

entendeu? - gritei morrendo de ódio de mim mesma e então coloquei aentendeu? - gritei morrendo de ódio de mim mesma e então coloquei a   
mão sobre os olhos.mão sobre os olhos.

—Perdão... quando te vi saindo pensei que algo estivesse errado. -—Perdão... quando te vi saindo pensei que algo estivesse errado. -   
disse com jeitinho.disse com jeitinho.

—Eu estou bem, vai embora por favor. - pedi sem olhá-lo.—Eu estou bem, vai embora por favor. - pedi sem olhá-lo.
—Está fugindo de alguém ao se esconder aqui?—Está fugindo de alguém ao se esconder aqui?
—O quê? - olhei-o sem entender – Eu só queria ficar um pouco—O quê? - olhei-o sem entender – Eu só queria ficar um pouco  

sozinha, será que é tão difícil de entender? E você? Veio mesmo atrás desozinha, será que é tão difícil de entender? E você? Veio mesmo atrás de  
mim até aqui para perguntar por que saí da festa?! mim até aqui para perguntar por que saí da festa?! 

—Achei  que  você  tivesse  ficado  incomodada  ao  me  ver  com  a—Achei  que  você  tivesse  ficado  incomodada  ao  me  ver  com  a  
Larissa. - disse ele coberto de razão mas eu me indignei.Larissa. - disse ele coberto de razão mas eu me indignei.
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—Como você é prepotente, Neitan. Eu não dou a mínima para o—Como você é prepotente, Neitan. Eu não dou a mínima para o  
que você faz!que você faz!

—Claro – ele falou alto – você não dá a mínima para mim! Não tem—Claro – ele falou alto – você não dá a mínima para mim! Não tem  
nada nesse mundo que eu possa fazer para você me dar a atenção que eunada nesse mundo que eu possa fazer para você me dar a atenção que eu  
quero.  Você  não  se  importa  se  eu  encho  a  cara  de  madrugada  paraquero.  Você  não  se  importa  se  eu  encho  a  cara  de  madrugada  para  
conseguir dormir depois de ver você dançando, não liga para o que faço,conseguir dormir depois de ver você dançando, não liga para o que faço,   
não liga para o que sinto, nada!  Você parece a rainha do gelo – ele fez umnão liga para o que sinto, nada!  Você parece a rainha do gelo – ele fez um   
gesto com as mãos e vi que estava bêbado – que vive no seu castelo degesto com as mãos e vi que estava bêbado – que vive no seu castelo de  
frieza inalcançável, que sabe que é linda e que eu sou um pobre escravofrieza inalcançável, que sabe que é linda e que eu sou um pobre escravo   
do seu amor e se diverte pisando no meu coração com seus saltos altos!do seu amor e se diverte pisando no meu coração com seus saltos altos!

—O quê?! Como você pode estar dizendo essas coisas com a sua—O quê?! Como você pode estar dizendo essas coisas com a sua  
namorada lá na festa? Agora mesmo vocês estava se agarrando como senamorada lá na festa? Agora mesmo vocês estava se agarrando como se  
estivessem em um motel! - gritei também e ele riu alto.estivessem em um motel! - gritei também e ele riu alto.

—Minha namorada... minha namorada... - ele repetiu devagar – ela—Minha namorada... minha namorada... - ele repetiu devagar – ela  
não  é  minha namorada,  senhorita  deusa.  Ela  é  só  minha  tentativa  denão  é  minha namorada,  senhorita  deusa.  Ela  é  só  minha  tentativa  de  
deixar de incomodá-la como a vossa santidade quer. Ou já esqueceu quedeixar de incomodá-la como a vossa santidade quer. Ou já esqueceu que  
me mandou para o inferno umas três mil vezes? Esqueceu que me disseme mandou para o inferno umas três mil vezes? Esqueceu que me disse  
que iria deixar de ser minha amiga se eu dissesse que a amo de novo?que iria deixar de ser minha amiga se eu dissesse que a amo de novo?

—Então por que não volta para ela e me deixa em paz? Só uma—Então por que não volta para ela e me deixa em paz? Só uma  
ideia.ideia.

—Porque eu não aguento mais fingir que eu gosto daquela mulher!—Porque eu não aguento mais fingir que eu gosto daquela mulher!   
Eu amo você! Eu quero você, entendeu? É só você que eu quero, é só vocêEu amo você! Eu quero você, entendeu? É só você que eu quero, é só você  
meu amor... - ele  abaixou a cabeça um instante enquanto eu engolia asmeu amor... - ele  abaixou a cabeça um instante enquanto eu engolia as   
lágrimas – ficar com ela é como... trair a mim mesmo.lágrimas – ficar com ela é como... trair a mim mesmo.

—Você não pode me amar. Vai embora. - foi só o que eu disse.—Você não pode me amar. Vai embora. - foi só o que eu disse.
—Mas eu amo e aí? Vai me matar por isso? Por que me matando—Mas eu amo e aí? Vai me matar por isso? Por que me matando  

você já está desde que nos conhecemos! Primeiro com aquele vampirovocê já está desde que nos conhecemos! Primeiro com aquele vampiro  
miserável,  depois  com todos  quantos  você conseguia  para  esfregar  namiserável,  depois  com todos  quantos  você conseguia  para  esfregar  na  
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minha cara que tripudiava do meu amor.minha cara que tripudiava do meu amor.
—Isso não é verdade! - protestei sentindo meu coração sangrar.—Isso não é verdade! - protestei sentindo meu coração sangrar.
—É verdade sim, Lavígnia, você se diverte me tratando mal, você—É verdade sim, Lavígnia, você se diverte me tratando mal, você  

adora  que eu arda  de desejo  por você,  acha que não percebo quandoadora  que eu arda  de desejo  por você,  acha que não percebo quando  
andamos juntos de moto a maneira como você abraça? As roupas queandamos juntos de moto a maneira como você abraça? As roupas que  
você veste só para me provocar, o jeito que me olha – então ele colocou asvocê veste só para me provocar, o jeito que me olha – então ele colocou as   
duas mãos na cabeça e andou alguns passos, estava completamente foraduas mãos na cabeça e andou alguns passos, estava completamente fora   
de si – acha que não percebo que se diverte por me ter  jogado aos seusde si – acha que não percebo que se diverte por me ter  jogado aos seus  
pés?pés?

—Neitan,  você  não  deveria  ter  misturado  remédio  com  álcool!—Neitan,  você  não  deveria  ter  misturado  remédio  com  álcool!   
Escuta as besteiras que está dizendo! Volta para a festa e para sua garotaEscuta as besteiras que está dizendo! Volta para a festa e para sua garota   
que eu não quero brigar contigo.que eu não quero brigar contigo.

—Tudo  bem  –  ele  veio  até  minha  frente,  seus  olhos  estavam—Tudo  bem  –  ele  veio  até  minha  frente,  seus  olhos  estavam  
levemente molhados por lágrimas – mas tem uma condição. - Olha bemlevemente molhados por lágrimas – mas tem uma condição. - Olha bem   
nos meus olhos e diz que não me ama. Só isso. - pediu ele e eu estremeci.nos meus olhos e diz que não me ama. Só isso. - pediu ele e eu estremeci.

—Sai daqui. - eu disse tentando me virar mas fui presa por seus—Sai daqui. - eu disse tentando me virar mas fui presa por seus  
braços.braços.

—Diz que não me ama, que não sente nada por mim, que sou o—Diz que não me ama, que não sente nada por mim, que sou o  
último homem da terra que você ficaria, diz que sente repulsa por mimúltimo homem da terra que você ficaria, diz que sente repulsa por mim  
como homem que eu juro que volto para lá e peço aquela mulher emcomo homem que eu juro que volto para lá e peço aquela mulher em  
casamento e você nunca mais vai me ter implorando seu amor. Vamoscasamento e você nunca mais vai me ter implorando seu amor. Vamos  
diga.diga.

—Não! - falei alto tentando me soltar mas ele não deixava.—Não! - falei alto tentando me soltar mas ele não deixava.
—Diz, Lavígnia! Diz!—Diz, Lavígnia! Diz!
—Não posso! Não posso! - gritei caindo em lágrimas enquanto me—Não posso! Não posso! - gritei caindo em lágrimas enquanto me  

apoiava em seus braços e meu mundo pareceu desabar.apoiava em seus braços e meu mundo pareceu desabar.
—Por que não pode?  -  seu tom de voz mudou –  Por que,  meu—Por que não pode?  -  seu tom de voz mudou –  Por que,  meu  

amor?  Por  quê?  -  ele  insistiu  e  eu  relutei  o  quanto  pude  masamor?  Por  quê?  -  ele  insistiu  e  eu  relutei  o  quanto  pude  mas  
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simplesmente não deu mais.simplesmente não deu mais.
—Por que eu te amo! - gritei – Eu amo, eu amo, eu amo você, droga!—Por que eu te amo! - gritei – Eu amo, eu amo, eu amo você, droga!
Então  cobri  o  rosto  com as  duas  mãos chorando mais  que umaEntão  cobri  o  rosto  com as  duas  mãos chorando mais  que uma  

criança e ele não moveu um músculo.criança e ele não moveu um músculo.
—O que você disse? - ele ria mas parecia em choque.—O que você disse? - ele ria mas parecia em choque.
—Eu odeio isso – soltei-me de seus braços – eu odeio como você me—Eu odeio isso – soltei-me de seus braços – eu odeio como você me  

faz  sentir,  odeio  como você  entrou  no  meu coração  quando  ninguémfaz  sentir,  odeio  como você  entrou  no  meu coração  quando  ninguém  
podia entrar lá! - desabafei em lágrimas.podia entrar lá! - desabafei em lágrimas.

—Você me ama? Você disse que ama? Repete isso, meu anjo, repete—Você me ama? Você disse que ama? Repete isso, meu anjo, repete  
por favor. - ele me segurou com gentileza.por favor. - ele me segurou com gentileza.

—Isso não pode acontecer... - solucei abaixando os olhos.—Isso não pode acontecer... - solucei abaixando os olhos.
—Estou disposto a enfrentar o que tiver que acontecer para ter seu—Estou disposto a enfrentar o que tiver que acontecer para ter seu  

amor, Lavígnia – ele segurou meu queixo delicadamente e me fez olhá-loamor, Lavígnia – ele segurou meu queixo delicadamente e me fez olhá-lo  
– eu a amo desde que nos conhecemos, você sabe o quanto lutei contra– eu a amo desde que nos conhecemos, você sabe o quanto lutei contra   
sua frieza, o quanto eu tive que suportar para chegar a esse momento. Dizsua frieza, o quanto eu tive que suportar para chegar a esse momento. Diz   
outra vez...outra vez...

—Eu amo você – confessei tremendo inteira e ele abriu um lindo—Eu amo você – confessei tremendo inteira e ele abriu um lindo  
sorriso – acho que sempre amei mas... não é possível.sorriso – acho que sempre amei mas... não é possível.

Então  ele  me  soltou  e  se  afastou  um  pouco  e  gritou  como  seEntão  ele  me  soltou  e  se  afastou  um  pouco  e  gritou  como  se   
estivesse comemorando um gol do seu time. Com um sorriso iluminadoestivesse comemorando um gol do seu time. Com um sorriso iluminado  
ela correu e me abraçou tão forte que me tirou do chão.ela correu e me abraçou tão forte que me tirou do chão.

—Ah Lavígnia.... - ele também estava chorando e sorrindo – meu—Ah Lavígnia.... - ele também estava chorando e sorrindo – meu  
amor, eu esperei tanto para ouvir isso.amor, eu esperei tanto para ouvir isso.

—Neitan... - eu iria tentar desfazer aquilo mas já era tarde.—Neitan... - eu iria tentar desfazer aquilo mas já era tarde.
—Não, não, não diz nada...  só diz que me aceita e eu vou ser o—Não, não, não diz nada...  só diz que me aceita e eu vou ser o  

homem mais feliz do mundo. homem mais feliz do mundo. 
Pediu e eu senti  como se todas as minhas defesas contra aquelePediu e eu senti  como se todas as minhas defesas contra aquele  

sentimento  voltassem  para  mim  como  flechas.  Então  todos  os  nossossentimento  voltassem  para  mim  como  flechas.  Então  todos  os  nossos  
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momentos juntos cruzaram minha mente e eu finalmente aceitei que nãomomentos juntos cruzaram minha mente e eu finalmente aceitei que não  
conseguiria ficar mais nem um minuto sem ele. Não tinha mais porqueconseguiria ficar mais nem um minuto sem ele. Não tinha mais porque   
lutar, Neit era meu amor.lutar, Neit era meu amor.

—Aceito. —Aceito. 
Rendi-me com um sorriso e ele acariciou meu rosto e me olhou comRendi-me com um sorriso e ele acariciou meu rosto e me olhou com  

tanta ternura que eu me senti derreter. Então se aproximou devagar comotanta ternura que eu me senti derreter. Então se aproximou devagar como  
se temesse que num movimento brusco aquele momento se dissolvessese temesse que num movimento brusco aquele momento se dissolvesse  
no  éter  de  um sonho.  Seus  lábios  tocaram os  meus  com doçura  e  euno éter  de  um sonho.  Seus  lábios  tocaram os  meus  com doçura  e  eu   
finalmente me entreguei aquele tão resistido mas esperado beijo de amor.finalmente me entreguei aquele tão resistido mas esperado beijo de amor.   
Outra  vez senti,  porém com maior intensidade,   o  mesmo que sentiraOutra vez senti,  porém com maior intensidade,   o  mesmo que sentira  
naquela  noite  em que achei  que o perderia,  quando ele me pediu umnaquela  noite  em que achei  que o perderia,  quando ele me pediu um  
beijo. O calor, a emoção, o tremor, o coração acelerado. Abracei-o e nosbeijo. O calor, a emoção, o tremor, o coração acelerado. Abracei-o e nos  
perdemos naquele  beijo  num momento  tão  intenso  de  paixão  até  queperdemos naquele  beijo  num momento  tão  intenso  de  paixão  até  que  
nosso fôlego se foi.nosso fôlego se foi.

—Eu te amo, eu te amo... - ele dizia ao me dar vários outros beijos.—Eu te amo, eu te amo... - ele dizia ao me dar vários outros beijos.
—Eu  também  te  amo,  Neit...  e  odeio  que  tenha  feito  isso.  -—Eu  também  te  amo,  Neit...  e  odeio  que  tenha  feito  isso.  -  

confessei.confessei.
—Por quê?—Por quê?
—Porque tenho medo que tudo termine mal outra vez.—Porque tenho medo que tudo termine mal outra vez.
—Ei – Neit me fez olhá-lo – eu não sou aquele miserável, eu sou um—Ei – Neit me fez olhá-lo – eu não sou aquele miserável, eu sou um  

homem de verdade – pôs minha mão sobre seu peito – sente meu coraçãohomem de verdade – pôs minha mão sobre seu peito – sente meu coração  
disparado por você... eu consigo te amar pois tenho alma, eu quero vocêdisparado por você... eu consigo te amar pois tenho alma, eu quero você   
mais do que tudo nesse mundo, eu atravessaria o inferno só para segurarmais do que tudo nesse mundo, eu atravessaria o inferno só para segurar  
sua mão, nunca vou te abandonar eu juro.sua mão, nunca vou te abandonar eu juro.

—Ai Neit... por que você é tão maravilhoso? - eu ri sentindo todo o—Ai Neit... por que você é tão maravilhoso? - eu ri sentindo todo o   
amor por ele me inundar.amor por ele me inundar.

—Meu anjo.—Meu anjo.
Então  ele  me  beijou  outra  vez  com  todo  carinho  e  depois  nosEntão  ele  me  beijou  outra  vez  com  todo  carinho  e  depois  nos  
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abraçamos  durante  muitos  minutos  totalmente  em  silêncio.  Eu  podiaabraçamos  durante  muitos  minutos  totalmente  em  silêncio.  Eu  podia  
ouvir seu coração, sentir seu cheiro, era tão bom.ouvir seu coração, sentir seu cheiro, era tão bom.

—Mas e aquela garota? - quebrei o encanto perguntando o óbvio e—Mas e aquela garota? - quebrei o encanto perguntando o óbvio e  
ele suspirou.ele suspirou.

—Vou ser sincero com ela e dizer  que apenas tentei  reatar  para—Vou ser sincero com ela e dizer  que apenas tentei  reatar  para  
esquecer você... como se isso fosse possível.esquecer você... como se isso fosse possível.

—Ela vai ficar chateada, parece gostar muito de você. —Ela vai ficar chateada, parece gostar muito de você. 
—Sinto muito mas não vou mentir para ela, agora só a morte me—Sinto muito mas não vou mentir para ela, agora só a morte me  

separa de você. - disse convicto.separa de você. - disse convicto.
—Você fala com tanta certeza... eu tenho medo.—Você fala com tanta certeza... eu tenho medo.
—Não tenha medo, meu anjo, eu vou proteger nosso amor.—Não tenha medo, meu anjo, eu vou proteger nosso amor.
Ele  me abraçou tão  forte  que eu  naquele  momento  não  temeriaEle  me abraçou tão  forte  que eu  naquele  momento  não  temeria   

nada, que perigo poderia haver enquanto eu estivesse nos braços fortesnada, que perigo poderia haver enquanto eu estivesse nos braços fortes  
daquele  homem maravilhoso?  As  próximas  noites  de  lua  sombria  medaquele  homem maravilhoso?  As  próximas  noites  de  lua  sombria  me  
responderiam isso.responderiam isso.

A notícia de que finalmente estávamos juntos foi comemorada pelaA notícia de que finalmente estávamos juntos foi comemorada pela   
galera,  porém  não  fui  poupada  de  ouvir  muitas  piadinhas.  Neitangalera,  porém  não  fui  poupada  de  ouvir  muitas  piadinhas.  Neitan  
cumpriu a palavra e na mesma noite da festa terminou com  Larissa quecumpriu a palavra e na mesma noite da festa terminou com  Larissa que  
voltou  a  ser  sua  ex.  Estávamos  tomados  de  muita  felicidade  e  tudovoltou  a  ser  sua  ex.  Estávamos  tomados  de  muita  felicidade  e  tudo  
parecia tão perfeito,  no dia seguinte Neitan preparou um passeio bemparecia tão perfeito,  no dia seguinte Neitan preparou um passeio bem  
romântico para nós, ficamos o dia todo fora e quando ele foi me levar emromântico para nós, ficamos o dia todo fora e quando ele foi me levar em  
casa os outros estavam lá. Ouvimos música, conversamos, bebemos unscasa os outros estavam lá. Ouvimos música, conversamos, bebemos uns  
drinks.drinks.

—Sabe - Lid levantou-se – eu acho que a noite está perfeita para—Sabe - Lid levantou-se – eu acho que a noite está perfeita para  
treinar  tiro  no  campo  pois  não  tem  lua,  não  quero  perder  minhatreinar  tiro  no  campo  pois  não  tem  lua,  não  quero  perder  minha  
habilidade.habilidade.

—Nossa amiga, que ideia maravilhosa – Mari também levantou –—Nossa amiga, que ideia maravilhosa – Mari também levantou –  
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estou com muita energia para gastar, vamos Léo?estou com muita energia para gastar, vamos Léo?
—Hein? - pareceu não entender e levou um indiscreto beliscão da—Hein? - pareceu não entender e levou um indiscreto beliscão da  

irmã – Ah é uma ideia fantástica, vamos atirar em pratos! Falou aí galera.irmã – Ah é uma ideia fantástica, vamos atirar em pratos! Falou aí galera.
—Vão lá. - disse Zac.—Vão lá. - disse Zac.
—Divirtam-se. - falei e eles acenaram saindo.—Divirtam-se. - falei e eles acenaram saindo.
—Sobramos, né? - Zac começou – que bom que não me chamaram—Sobramos, né? - Zac começou – que bom que não me chamaram  

porque eu arrebentei no treino hoje e dei um jeito nas costas, aí amor, rolaporque eu arrebentei no treino hoje e dei um jeito nas costas, aí amor, rola   
aquela massagem? - pediu para minha irmã que adorou a ideia.aquela massagem? - pediu para minha irmã que adorou a ideia.

—Claro gatinho, vou dar um jeito nisso para você. - ela levantou—Claro gatinho, vou dar um jeito nisso para você. - ela levantou  
puxando o namorado – boa noite, crianças. - ela piscou para mim.puxando o namorado – boa noite, crianças. - ela piscou para mim.

—E não se comportem.—E não se comportem.
Aconselhou Zac com uma risadinha e ambos fora para o quarto daAconselhou Zac com uma risadinha e ambos fora para o quarto da  

minha irmã. Neit estava com o braço em volta dos meus ombros e meminha irmã. Neit estava com o braço em volta dos meus ombros e me   
apertou um pouquinho.apertou um pouquinho.

—É impressão minha ou nos deixaram sozinhos de propósito?  -—É impressão minha ou nos deixaram sozinhos de propósito?  -   
ergui uma sobrancelha.ergui uma sobrancelha.

—Parece que sobramos mesmo... então o que quer fazer? Ver um—Parece que sobramos mesmo... então o que quer fazer? Ver um  
filme,  dar  uma  volta...  -  propôs  como  se  fosse  isso  mesmo  que  elefilme,  dar  uma  volta...  -  propôs  como  se  fosse  isso  mesmo  que  ele  
quisesse.quisesse.

—Não, tenho uma ideia muito melhor. - levantei e o olhei.—Não, tenho uma ideia muito melhor. - levantei e o olhei.
—E o que é?—E o que é?
Indagou e eu o puxei pela mão fazendo-o levantar-se, escorreguei aIndagou e eu o puxei pela mão fazendo-o levantar-se, escorreguei a  

mão pelo seu peito enquanto que com a outra arranhei sua nuca e mordimão pelo seu peito enquanto que com a outra arranhei sua nuca e mordi   
bem de leve seus lábios.bem de leve seus lábios.

—Não faz ideia? - insinuei e ele estremeceu.—Não faz ideia? - insinuei e ele estremeceu.
—Isso só pode ser um sonho. - riu todo encantando e eu fugi dele—Isso só pode ser um sonho. - riu todo encantando e eu fugi dele   

para o pé da escada.para o pé da escada.
—Então tenta me pegar para ver se é verdade.—Então tenta me pegar para ver se é verdade.
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Lancei  o  desafio  que  ele  não  negaria  e  corri  para  meu  quartoLancei  o  desafio  que  ele  não  negaria  e  corri  para  meu  quarto  
deixando a porta aberta, em um segundo ele também estava lá. Nuncadeixando a porta aberta, em um segundo ele também estava lá. Nunca  
vou  esquecer  aquele  momento,  sua  expressão  era  do  homem  maisvou  esquecer  aquele  momento,  sua  expressão  era  do  homem  mais  
apaixonado do mundo e me fez sentir tão amada, eu não tinha nenhumaapaixonado do mundo e me fez sentir tão amada, eu não tinha nenhuma  
dúvida de que queria muito ser dele.dúvida de que queria muito ser dele.

—Está com muita roupa.—Está com muita roupa.
Falei  deixando meu vestido cair e ele estacou por um momento,Falei  deixando meu vestido cair e ele estacou por um momento,  

seus  olhos passearam fascinados  por  meu corpo,  ele  fechou a  porta  eseus  olhos passearam fascinados  por  meu corpo,  ele  fechou a  porta  e   
caminhou até mim.caminhou até mim.

—Lavígnia... como você é linda – falou num sussurro sem ar, seu—Lavígnia... como você é linda – falou num sussurro sem ar, seu  
olhar tonto de emoção. Senti meu coração derreter.olhar tonto de emoção. Senti meu coração derreter.

—E quero ser sua de corpo pois minha alma você já tem.—E quero ser sua de corpo pois minha alma você já tem.
Desejei e ele não esperou mais nem um segundo para me tomar emDesejei e ele não esperou mais nem um segundo para me tomar em  

seus  braços.  Foi  maravilhoso  estar  com  ele  naquela  noite,  ele  foiseus  braços.  Foi  maravilhoso  estar  com  ele  naquela  noite,  ele  foi  
romântico  como  um  verdadeiro  cavalheiro  mas  também  um  amanteromântico  como  um  verdadeiro  cavalheiro  mas  também  um  amante  
habilidoso que não teve pudores para conter sua paixão mesclando amorhabilidoso que não teve pudores para conter sua paixão mesclando amor  
com  sensualidade  num  ritmo  delicioso  de  uma  vontade  há  anoscom  sensualidade  num  ritmo  delicioso  de  uma  vontade  há  anos  
suportada com a beleza da apreciação de cada segundo. Seus beijos eramsuportada com a beleza da apreciação de cada segundo. Seus beijos eram  
ternos e famintos, nossa pele incendiava ao menor toque, seu cheiro meternos e famintos, nossa pele incendiava ao menor toque, seu cheiro me  
inebriava, me prendia. Estar em seus braços era como viver um poemainebriava, me prendia. Estar em seus braços era como viver um poema  
divino dos antigos escritores.divino dos antigos escritores.

Ele me fez sua com tanta intensidade e desejo como se aquela fosseEle me fez sua com tanta intensidade e desejo como se aquela fosse  
a primeira e a última vez. Nos amamos com muita vontade. Por fim e aoa primeira e a última vez. Nos amamos com muita vontade. Por fim e ao  
cabo exaustos por saciar tamanha paixão terminamos abraçados, estavacabo exaustos por saciar tamanha paixão terminamos abraçados, estava  
deitada em seu peito ouvindo sua respiração se acalmando.deitada em seu peito ouvindo sua respiração se acalmando.

—Sabe  quantas  vezes  imaginei  isso?  -  perguntou  satisfeito—Sabe  quantas  vezes  imaginei  isso?  -  perguntou  satisfeito  
acariciando meus cabelos.acariciando meus cabelos.

—Eu  acho  que  muitas.  -  ri  passando  meus  dedos  por  aquele—Eu  acho  que  muitas.  -  ri  passando  meus  dedos  por  aquele  
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peitoral forte e perfeito.peitoral forte e perfeito.
—Milhares mas depois daquela noite que você dançou no bar eu—Milhares mas depois daquela noite que você dançou no bar eu  

quase morri desejando você.quase morri desejando você.
—Eu também te desejava muito mas tinha que te manter na —Eu também te desejava muito mas tinha que te manter na friendfriend   

zone. - zone. - respondi.respondi.
—Ai nem me lembra disso, tive que beber muito e tomar inúmeros—Ai nem me lembra disso, tive que beber muito e tomar inúmeros   

banhos  frios  para  suportar  seus  foras  e  a  sua  indiferença.  -  confessoubanhos  frios  para  suportar  seus  foras  e  a  sua  indiferença.  -  confessou  
magoado e eu senti culpa.magoado e eu senti culpa.

—Oinnn tadinho – escorreguei para cima dele – vou ter que te dar—Oinnn tadinho – escorreguei para cima dele – vou ter que te dar  
muito carinho para compensar tanto tempo de espera. - então o beijei.muito carinho para compensar tanto tempo de espera. - então o beijei.

—Ah vai mesmo, meu anjo, essa noite é um adiantamento da sua—Ah vai mesmo, meu anjo, essa noite é um adiantamento da sua  
dívida.dívida.

Então me segurou e rapidamente rolamos pela cama antes de terEntão me segurou e rapidamente rolamos pela cama antes de ter  
meus lábios capturados outra vez num delicioso beijo que daria início àmeus lábios capturados outra vez num delicioso beijo que daria início à  
outra  sessão  de  amor  que  se  repetiria  pela  madrugada  até  ficarmosoutra  sessão  de  amor  que  se  repetiria  pela  madrugada  até  ficarmos  
exaustos.  exaustos.  

—Pela sua expressão a noite foi ótima. - observou minha irmã na—Pela sua expressão a noite foi ótima. - observou minha irmã na  
manhã seguinte depois que meu amor já tinha ido embora junto com Zac.manhã seguinte depois que meu amor já tinha ido embora junto com Zac.

—Foi maravilhosa. - respondi com um suspiro.—Foi maravilhosa. - respondi com um suspiro.
—Olha  só,  e  ficava  fingindo  que  não  queria  o  bonitão.  Está—Olha  só,  e  ficava  fingindo  que  não  queria  o  bonitão.  Está  

arrependida agora? - Mari toda sem vergonha falou.arrependida agora? - Mari toda sem vergonha falou.
—Pode parecer improvável mas eu levei muito tempo para voltar a—Pode parecer improvável mas eu levei muito tempo para voltar a   

crer que amor pode ser um coisa boa para mim, mas ainda tenho medo decrer que amor pode ser um coisa boa para mim, mas ainda tenho medo de  
sofrer por isso. - confessei.sofrer por isso. - confessei.

—Ah para de pensar assim pois enquanto você pensa a vida vai—Ah para de pensar assim pois enquanto você pensa a vida vai  
passando,  vocês  são um casal  lindo e  vão ser  sempre  felizes  e  ponto.passando,  vocês  são um casal  lindo e  vão ser  sempre  felizes  e  ponto.   
Gente, vou indo para a minha aula. - Mari pegou um bolinho e saiu.Gente, vou indo para a minha aula. - Mari pegou um bolinho e saiu.
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Fiquei  conversando com Ágatha por  um bom tempo e  conseguiFiquei  conversando com Ágatha por  um bom tempo e  consegui  
convencê-la a ir comigo para a escola à tarde para se mexer um pouco,convencê-la a ir comigo para a escola à tarde para se mexer um pouco,   
depois  fomos  ver  nossos  avós,  Ágatha  saiu  primeiro  pois  tinha  quedepois  fomos  ver  nossos  avós,  Ágatha  saiu  primeiro  pois  tinha  que  
entregar uma pesquisa para uma ONG ambiental. Foi assim que começouentregar uma pesquisa para uma ONG ambiental. Foi assim que começou  
a noite que transformou minha vida num pesadelo muito pior do quea noite que transformou minha vida num pesadelo muito pior do que  
todos  os  que  eu  tinha  vivido.  Recebi  uma  mensagem  de  Damiantodos  os  que  eu  tinha  vivido.  Recebi  uma  mensagem  de  Damian  
perguntando se poderíamos nos ver, mandei ele para o inferno e disseperguntando se poderíamos nos ver, mandei ele para o inferno e disse   
que não mas ele atiçou a minha curiosidade dizendo ter encontrado umaque não mas ele atiçou a minha curiosidade dizendo ter encontrado uma  
pessoa que eu gostaria muito de ver.pessoa que eu gostaria muito de ver.

Depois de pensar muito, me armei até os dentes e fui, afinal eu nãoDepois de pensar muito, me armei até os dentes e fui, afinal eu não  
tinha muito  o  que temer sobre o  Damian,  depois  de tê-lo  torturado etinha muito  o  que temer sobre o  Damian,  depois  de tê-lo  torturado e   
humilhado ele agiu comigo como se não se importasse muito. Fui até ohumilhado ele agiu comigo como se não se importasse muito. Fui até o   
mirante  da  lua  onde  tinha  sido  nosso  último encontro  superdivertidomirante  da  lua  onde  tinha  sido  nosso  último encontro  superdivertido   
para mim mas não encontrei ninguém. Damian não estava lá mas assimpara mim mas não encontrei ninguém. Damian não estava lá mas assim  
que saí do carro senti a presença de um vampiro por perto, saquei a armaque saí do carro senti a presença de um vampiro por perto, saquei a arma  
e fiquei alerta.e fiquei alerta.

—Quem está aí? É melhor se mostrar pois se eu ficar irritada vai ser—Quem está aí? É melhor se mostrar pois se eu ficar irritada vai ser  
pior. - ameacei e a pessoa que saiu de trás das árvores até mim me fezpior. - ameacei e a pessoa que saiu de trás das árvores até mim me fez   
deixar os braços flácidos e a arma caiu no chão.deixar os braços flácidos e a arma caiu no chão.

—Oi Lavígnia. - ela disse com uma expressão indecifrável.—Oi Lavígnia. - ela disse com uma expressão indecifrável.
—Meu Deus... não é possível. - sussurrei completamente pega de—Meu Deus... não é possível. - sussurrei completamente pega de  

surpresa, aquilo era inacreditável.surpresa, aquilo era inacreditável.
—Ele não me matou – disse ela – mas veja o que eu me tornei. -—Ele não me matou – disse ela – mas veja o que eu me tornei. -   

mostrou as mãos olhando para elas.mostrou as mãos olhando para elas.
—Caroline.  -  balbuciei  com  meus  lábios  tremendo,  meus  olhos—Caroline.  -  balbuciei  com  meus  lábios  tremendo,  meus  olhos  

marejaram,  era  ela!  Minha  melhor  amiga,  a  mesma  que  fora  atacadamarejaram,  era  ela!  Minha  melhor  amiga,  a  mesma  que  fora  atacada  
naquela noite em Torres há muitos anos. - Você está viva. - cobri os lábiosnaquela noite em Torres há muitos anos. - Você está viva. - cobri os lábios   
com a mão.com a mão.
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—Não sei...  eu  estou muito  estranha –  ela  se  aproximou –  meu—Não sei...  eu  estou muito  estranha –  ela  se  aproximou –  meu  
coração  quase  não  bate,  não  posso  sair  no  sol...  por  que  ele  fez  issocoração  quase  não  bate,  não  posso  sair  no  sol...  por  que  ele  fez  isso  
comigo? - ela ainda parecia confusa com o que tinha ocorrido e eu nãocomigo? - ela ainda parecia confusa com o que tinha ocorrido e eu não   
consegui conter as lágrimas.consegui conter as lágrimas.

—Eu sinto muito, não era para ser você. Não posso acreditar... você—Eu sinto muito, não era para ser você. Não posso acreditar... você   
está aqui.está aqui.

—Lavígnia, minha vida tem sido um inferno, por favor me ajuda,—Lavígnia, minha vida tem sido um inferno, por favor me ajuda,  
eu tenho que voltar ao normal.... eu tenho que voltar ao normal.... 

Caroline minha querida amiga,  a  que havia sido morta em meuCaroline minha querida amiga,  a  que havia sido morta em meu  
lugar, a garota das tardes andando de bicicleta na Redenção, a colega dalugar, a garota das tardes andando de bicicleta na Redenção, a colega da  
escola, dos segredos, da adolescência, a pessoa que eu mais atinha amadoescola, dos segredos, da adolescência, a pessoa que eu mais atinha amado  
depois da minha família estava viva! Mas estava amaldiçoada.depois da minha família estava viva! Mas estava amaldiçoada.

—Eu... eu não sei o que fazer – falei quando ela estava a poucos—Eu... eu não sei o que fazer – falei quando ela estava a poucos  
centímetros de mim – mas deve haver alguma coisa,  deve existir  umacentímetros de mim – mas deve haver alguma coisa,  deve existir  uma  
cura para a maldição.cura para a maldição.

—Por  favor,  ajude-me,  eu levei  anos procurando você,  só  tenho—Por favor,  ajude-me,  eu levei  anos procurando você,  só  tenho  
você.você.

Então  ela  me abraçou e  meus  anos  de  treinamento  contra  seresEntão  ela  me abraçou e  meus  anos  de  treinamento  contra  seres   
sobrenaturais foi reduzido a ruínas naquele instante. Abracei-a de voltasobrenaturais foi reduzido a ruínas naquele instante. Abracei-a de volta   
com muitas  lágrimas  escapando pois  conseguia  ver  naquele  momentocom muitas  lágrimas  escapando pois  conseguia  ver  naquele  momento  
como  a  maldição  era  terrível.  Por  anos  eles  foram  assassinoscomo  a  maldição  era  terrível.  Por  anos  eles  foram  assassinos  
amaldiçoados que eu deveria exterminar para o bem das pessoas e entãoamaldiçoados que eu deveria exterminar para o bem das pessoas e então  
uma pessoa amada era um deles. Mas ele não tinha culpa, eu estava lá, elauma pessoa amada era um deles. Mas ele não tinha culpa, eu estava lá, ela  
foi  covardemente  assassinada,  o  que  eu  faria?  Mataria  minha  melhorfoi  covardemente  assassinada,  o  que  eu  faria?  Mataria  minha  melhor  
amiga?amiga?
     —Carol...  eu senti  tanto a sua falta, eu chorei tanto por você, não     —Carol...  eu senti  tanto a sua falta, eu chorei tanto por você, não  
acredito que está aqui. - abri meu coração.acredito que está aqui. - abri meu coração.
      —Você tem razão – disse ela e eu a olhei mas infelizmente foi tarde      —Você tem razão – disse ela e eu a olhei mas infelizmente foi tarde   
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mais para perceber o tamanho do ódio em seu olhar – era para ter sidomais para perceber o tamanho do ódio em seu olhar – era para ter sido  
você.você.

Então só senti a lâmina fria atravessar meu peito quando olhei paraEntão só senti a lâmina fria atravessar meu peito quando olhei para   
baixo e vi um punhal cravado até o cabo em meu coração. Voltei meubaixo e vi um punhal cravado até o cabo em meu coração. Voltei meu  
olhar  para  ela  que  tinha  uma  expressão  diabólica  de  tanto  ódioolhar  para  ela  que  tinha  uma  expressão  diabólica  de  tanto  ódio   
estampada em sua face. estampada em sua face.  

—Era você que eles queria, Lavígnia, mas eu fui amaldiçoada no—Era você que eles queria, Lavígnia, mas eu fui amaldiçoada no  
seu lugar. Agora você vai entrar no mesmo inferno no qual eu existo porseu lugar. Agora você vai entrar no mesmo inferno no qual eu existo por   
sua culpa,  eu queria  que você  morresse ele  me convenceu que minhasua culpa,  eu queria  que você  morresse ele  me convenceu que minha  
vingança seria muito melhor fazendo você passar o mesmo que eu. Tenhavingança seria muito melhor fazendo você passar o mesmo que eu. Tenha  
uma péssima quase morte.uma péssima quase morte.

Tudo foi ficando escuro e muito mas muito frio, desabei no chãoTudo foi ficando escuro e muito mas muito frio, desabei no chão  
primeiro de joelho e depois de lado. Senti muita dor e meu coração estavaprimeiro de joelho e depois de lado. Senti muita dor e meu coração estava   
pulsando contra  a  lâmina que o feria...  tão frio...  escuro...  a  morte  erapulsando contra  a  lâmina que o feria...  tão frio...  escuro...  a  morte  era  
assim?assim?

Se tivesse chegado a tempo...Se tivesse chegado a tempo...

Mal  tinha  ligado  a  tevê  para  assistir  a  nova  temporada  de  TheMal  tinha  ligado  a  tevê  para  assistir  a  nova  temporada  de  The  
Walking Dead quando batidas insistentes soaram na porta de entrada,Walking Dead quando batidas insistentes soaram na porta de entrada,   
deixei para Mari atender já que ela estava na cozinha. Como as batidasdeixei para Mari atender já que ela estava na cozinha. Como as batidas  
não paravam e tanto meu nome quanto o da minha irmã eram chamadosnão paravam e tanto meu nome quanto o da minha irmã eram chamados  
eu fui ver o que estava acontecendo. Assim que cheguei na escada vi Marieu fui ver o que estava acontecendo. Assim que cheguei na escada vi Mari  
abrir  a  porta  e  para  seu  desgosto  era  aquele  vampiro  abusado  queabrir  a  porta  e  para  seu  desgosto  era  aquele  vampiro  abusado  que  
Lavígnia confiava.Lavígnia confiava.

—Aff o que você quer aqui? - ela protestou quando ele entrou com—Aff o que você quer aqui? - ela protestou quando ele entrou com   
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tudo.tudo.
—Cadê a Lavígnia, cadê ela? - Juan estava estranho, não tinha um—Cadê a Lavígnia, cadê ela? - Juan estava estranho, não tinha um  

pingo  de  ironia  ou  deboche  bem  típicos  de  sua  atitude,  ele  estavapingo  de  ironia  ou  deboche  bem  típicos  de  sua  atitude,  ele  estava  
preocupado.preocupado.

—Ela está na casa dos nossos avós. - respondi descendo – é melhor—Ela está na casa dos nossos avós. - respondi descendo – é melhor  
você voltar mais tarde.você voltar mais tarde.

—Não, ela está em perigo, liga para ela, alguém tem que avisá-la. -—Não, ela está em perigo, liga para ela, alguém tem que avisá-la. -   
ele falou apressado.ele falou apressado.

—Do que está falando? - Vi Mariana estremecer.—Do que está falando? - Vi Mariana estremecer.
—Liga para ela! - ele quase gritou e Mari correu pegar o telefone.—Liga para ela! - ele quase gritou e Mari correu pegar o telefone.
—Juan, do que você está falando? Minha irmã sabe se cuidar muito—Juan, do que você está falando? Minha irmã sabe se cuidar muito  

bem. - disse eu já apreensiva pela postura dele.bem. - disse eu já apreensiva pela postura dele.
—Damian traçou uma armadilha que ela não vai conseguir escapar—Damian traçou uma armadilha que ela não vai conseguir escapar  

entende? Aquela amiga dela que morreu mas não morreu ela virou semi-entende? Aquela amiga dela que morreu mas não morreu ela virou semi-
imortal e quer se vingar.imortal e quer se vingar.

—O quê? A Caroline? De onde você tirou isso? - exigi.—O quê? A Caroline? De onde você tirou isso? - exigi.
—Ela  não está  na  casa  deles  e  não atende o  celular.  -  anunciou—Ela  não está  na  casa  deles  e  não atende o  celular.  -  anunciou  

Mariana com os lábios tremendo.Mariana com os lábios tremendo.
—Ahhhh – ele caminhou pela sala colocando as mãos na cabeça –—Ahhhh – ele caminhou pela sala colocando as mãos na cabeça –   

um  cara  que  é  meu  contato  dentro  da  mansão  me  contou,  escute,  aum  cara  que  é  meu  contato  dentro  da  mansão  me  contou,  escute,  a   
Lavígnia jamais imaginaria que essa guria está viva,  é  uma vampira eLavígnia jamais imaginaria que essa guria está viva,  é  uma vampira e  
muito menos que quer matá-la,  ela está desprevenida,  vai  ser pega demuito menos que quer matá-la,  ela está desprevenida,  vai  ser pega de  
surpresa. Vocês precisam ir ao mirante da lua agora antes que seja tarde.surpresa. Vocês precisam ir ao mirante da lua agora antes que seja tarde.

—Meu Deus – eu quase desmaiei – Minha irmã.—Meu Deus – eu quase desmaiei – Minha irmã.
—Vamos para lá agora. - Mariana correu para o carro.—Vamos para lá agora. - Mariana correu para o carro.
—Corre Ágatha, você não tem ideia do que Damian quer fazer com—Corre Ágatha, você não tem ideia do que Damian quer fazer com  

ela.ela.
Não  esperei  mais  nada,  se  fosse  uma armadilha  eu  mesma  iriaNão  esperei  mais  nada,  se  fosse  uma armadilha  eu  mesma  iria   
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arrancar  o  coração  desse  Juan  com  as  mãos  depois.  Mariana  já  tinhaarrancar  o  coração  desse  Juan  com  as  mãos  depois.  Mariana  já  tinha  
ligado o carro e saíamos quebrando todos os limites de velocidade.ligado o carro e saíamos quebrando todos os limites de velocidade.

—Você acha que ele está falando sério? - ela indagou tremendo ao—Você acha que ele está falando sério? - ela indagou tremendo ao   
volante.volante.

—Eu não sei, ele parece gostar da Lavígnia, se for uma arapuca eu—Eu não sei, ele parece gostar da Lavígnia, se for uma arapuca eu   
juro que... não pode ser. - falei apavorada com a ideia de que minha irmãjuro que... não pode ser. - falei apavorada com a ideia de que minha irmã  
poderia morrer. - Vira ali, Mari.poderia morrer. - Vira ali, Mari.

Apontei a saída para o tal mirante e fiquei instigando para que elaApontei a saída para o tal mirante e fiquei instigando para que ela  
aumentasse a velocidade do carro. Quando chegamos ao mirante, meuaumentasse a velocidade do carro. Quando chegamos ao mirante, meu  
coração  congelou.  Caroline  estava  lá  e  minha  irmã  jazia  caídacoração  congelou.  Caroline  estava  lá  e  minha  irmã  jazia  caída  
completamente imóvel no chão.completamente imóvel no chão.

—NÃO! - gritei ao mesmo que saía do carro e atirava várias vezes—NÃO! - gritei ao mesmo que saía do carro e atirava várias vezes  
na maldita que conseguiu fugir entre as árvores.na maldita que conseguiu fugir entre as árvores.

—Lavígnia!—Lavígnia!
Mariana gritou e nós duas corremos até ela, a cena que vi foi a piorMariana gritou e nós duas corremos até ela, a cena que vi foi a pior   

da minha vida. O cabo de uma faca ou punhal estava cravado em seuda minha vida. O cabo de uma faca ou punhal estava cravado em seu   
peito e uma poça de sangue se formava embaixo dela.peito e uma poça de sangue se formava embaixo dela.

—Ela  morreu?  -  Mariana  perguntou  enquanto  caía  em  prantos,—Ela  morreu?  -  Mariana  perguntou  enquanto  caía  em  prantos,   
segurei Lavígnia e a chamei várias vezes.segurei Lavígnia e a chamei várias vezes.

—Não! - gritei desesperada enquanto lágrimas de horror desciam—Não! - gritei desesperada enquanto lágrimas de horror desciam  
por meu rosto – minha irmãzinha, não! Mari, minha irmã não! Ela não,por meu rosto – minha irmãzinha, não! Mari, minha irmã não! Ela não,   
meu Deus... não.meu Deus... não.

—Tira isso. - apontou ela para o que estava cravado no peito da—Tira isso. - apontou ela para o que estava cravado no peito da  
minha irmã – ela está viva ainda, vamos levá-la ao hospital. - Mariana nãominha irmã – ela está viva ainda, vamos levá-la ao hospital. - Mariana não  
sabia o  que falava muito  menos eu o que pensar,  quando uma figurasabia o  que falava muito  menos eu o que pensar,  quando uma figura  
maldita apareceu.maldita apareceu.

—O que fazem aqui? - o maldito Damian Moreton surgiu.—O que fazem aqui? - o maldito Damian Moreton surgiu.
—Foi você! - Mariana se atirou sobre ele mas estava tão nervosa—Foi você! - Mariana se atirou sobre ele mas estava tão nervosa  
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que foi fácil para ele desviar de todos os golpes, exceto do primeiro tapa –que foi fácil para ele desviar de todos os golpes, exceto do primeiro tapa –  
Você matou minha prima, foi você!Você matou minha prima, foi você!

—Espera, do que está falando eu cheguei agora. - respondeu.—Espera, do que está falando eu cheguei agora. - respondeu.
—Desgraçado! - gritei – você armou isso para ela, nós sabemos que—Desgraçado! - gritei – você armou isso para ela, nós sabemos que   

foi você, o que quer aqui? Você matou minha irmã! Eu vou destruir você,foi você, o que quer aqui? Você matou minha irmã! Eu vou destruir você,   
eu juro!  -  gritei  ainda mais  alto  e ele simplesmente a olhou com umaeu juro!  -  gritei  ainda mais  alto  e ele simplesmente a olhou com uma  
espécie de descontrole.espécie de descontrole.

—Acha mesmo que eu mataria o único ser com quem eu realmente—Acha mesmo que eu mataria o único ser com quem eu realmente   
me importo nesse mundo? Ela é minha vida, eu jamais faria isso.me importo nesse mundo? Ela é minha vida, eu jamais faria isso.

—Fica  longe!  -  gritei  quando  ele  tentou  se  aproximar  e  Mari—Fica  longe!  -  gritei  quando  ele  tentou  se  aproximar  e  Mari  
apontou a arma para a cabeça dele.apontou a arma para a cabeça dele.

—Ágatha – ele disse controlado mas estava claro sua urgência – ela—Ágatha – ele disse controlado mas estava claro sua urgência – ela   
está viva mas não vai aguentar muito tempo, o coração foi atingido e elaestá viva mas não vai aguentar muito tempo, o coração foi atingido e ela  
tem poucos minutos. Não vai conseguir salvá-la.tem poucos minutos. Não vai conseguir salvá-la.

—Não! Não, não minha irmãzinha – chorei agarrada em seu corpo,—Não! Não, não minha irmãzinha – chorei agarrada em seu corpo,  
minhas mãos estavam cobertas pelo seu sangue – ela não pode morrer!minhas mãos estavam cobertas pelo seu sangue – ela não pode morrer!   
Ela é tudo que eu tenho.Ela é tudo que eu tenho.

—E a culpa é sua, maldito, vou arrebentar sua cabeça! - Mariana—E a culpa é sua, maldito, vou arrebentar sua cabeça! - Mariana  
ameaçou mas quando foi puxar o gatilho da arma ele fez uma proposta.ameaçou mas quando foi puxar o gatilho da arma ele fez uma proposta.

—Atirar em mim não vai me matar mas pode me impedir de salvá-—Atirar em mim não vai me matar mas pode me impedir de salvá-
la.la.

—Do que está falando? - Mari soluçou.—Do que está falando? - Mari soluçou.
—Posso transformá-la. - disse simplesmente e eu congelei.—Posso transformá-la. - disse simplesmente e eu congelei.
—Isso nunca seu desgraçado! Maldito.—Isso nunca seu desgraçado! Maldito.
Então eu soube que tinha que pensar rápido. Lavígnia era a pessoaEntão eu soube que tinha que pensar rápido. Lavígnia era a pessoa  

que eu mais amava no mundo, era tudo que eu tinha dos meus pais, elaque eu mais amava no mundo, era tudo que eu tinha dos meus pais, ela  
não  poderia  morrer  daquele  jeito.  Era  tão  jovem e  a  tão  pouco  tinhanão  poderia  morrer  daquele  jeito.  Era  tão  jovem e  a  tão  pouco  tinha  
aceitado ser feliz com o Neitan. Eu tinha lindo uma vez sobre algo queaceitado ser feliz com o Neitan. Eu tinha lindo uma vez sobre algo que   
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poderia reverter a maldição do vampiro então se minha irmã pudessepoderia reverter a maldição do vampiro então se minha irmã pudesse  
sobreviver eu teria a chance de salvá-la depois.sobreviver eu teria a chance de salvá-la depois.

—Salve-a então. - implorei e Mariana quis me matar com o olhar.—Salve-a então. - implorei e Mariana quis me matar com o olhar.
—Do que está falando? Quer transformá-la num demônio sugador—Do que está falando? Quer transformá-la num demônio sugador  

de sangue? de sangue? 
—Ela vai sobreviver a isso – falei entredentes, totalmente destruída—Ela vai sobreviver a isso – falei entredentes, totalmente destruída  

mas convicta – Damian, salve minha irmã.mas convicta – Damian, salve minha irmã.
Deixei  todo meu orgulho de lado e  implorei  algo a  um malditoDeixei  todo meu orgulho de lado e  implorei  algo a  um maldito  

vampiro.vampiro.
—Não! - Mari gritou – isso não.—Não! - Mari gritou – isso não.
—Ela está morrendo. - ele disse friamente para ela que abaixou aos—Ela está morrendo. - ele disse friamente para ela que abaixou aos  

poucos a arma.poucos a arma.
—Por favor, rápido!—Por favor, rápido!
Apressei algo absolutamente terrível mas necessário, o coração delaApressei algo absolutamente terrível mas necessário, o coração dela  

já estava quase imperceptível quando Damian a tomou de mim, fiqueijá estava quase imperceptível quando Damian a tomou de mim, fiquei  
ajoelhada olhando a terrível cena na minha frente. Ela a tomou com tantoajoelhada olhando a terrível cena na minha frente. Ela a tomou com tanto   
cuidado, passou a mão por seu rosto, por seus lábios.cuidado, passou a mão por seu rosto, por seus lábios.

—Querida, agora vamos ficar juntos para sempre.—Querida, agora vamos ficar juntos para sempre.
Damian falou antes de afastar seus cabelos do pescoço dela e entãoDamian falou antes de afastar seus cabelos do pescoço dela e então  

cravou os dentes nele enquanto puxava o punhal coberto de sangue. Ocravou os dentes nele enquanto puxava o punhal coberto de sangue. O  
copro dela reagiu imediatamente arqueando como que lutando contra acopro dela reagiu imediatamente arqueando como que lutando contra a   
maldição recém-colocada em seu sangue. Abaixei a cabeça sabendo quemaldição recém-colocada em seu sangue. Abaixei a cabeça sabendo que  
aquele era o piro momento da minha vida: minha irmã era uma vampira.aquele era o piro momento da minha vida: minha irmã era uma vampira.  
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Epílogo:Epílogo:
Caindo naCaindo na  
EscuridãoEscuridão
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Tudo ficou claro e então me dei conta de que estava em um  imensoTudo ficou claro e então me dei conta de que estava em um  imenso   
jardim.  Milhares  de flores  de  cores  e  espécies  estavam espalhadas porjardim.  Milhares  de flores  de  cores  e  espécies  estavam espalhadas por  
todos os lados, o ar estava carregado com um perfume inexplicável de tãotodos os lados, o ar estava carregado com um perfume inexplicável de tão   
agradável. Aquelas flores roxas, amarelas, azuis, vermelhas, cor-de-rosa eagradável. Aquelas flores roxas, amarelas, azuis, vermelhas, cor-de-rosa e  
de  outras  infinidades  de  cores  que eu nunca vi  espalhavam pelo  ar  ode outras  infinidades  de  cores  que eu nunca vi  espalhavam pelo  ar  o  
aroma de seus perfumes. Era inacreditavelmente perfeito. Não tinha solaroma de seus perfumes. Era inacreditavelmente perfeito. Não tinha sol   
no céu azul tão claro que quase era branco mas havia luz por todas asno céu azul tão claro que quase era branco mas havia luz por todas as  
partes. partes. 

Borboletas de diversas cores e tamanhos, com asas transparentes eBorboletas de diversas cores e tamanhos, com asas transparentes e  
libélulas douradas como uma moeda de ouro flutuavam sobre o imensolibélulas douradas como uma moeda de ouro flutuavam sobre o imenso  
jardim  de  flores.  Pássaros  brancos  e  grandes  caminhavam  por  umjardim  de  flores.  Pássaros  brancos  e  grandes  caminhavam  por  um  
gramado verde limão e outros de penas cor-de-rosa e longas caudas roxasgramado verde limão e outros de penas cor-de-rosa e longas caudas roxas  
pulavam sobre  árvores  de  folhas  douradas.  Havia  o  som de  vozes  depulavam sobre  árvores  de  folhas  douradas.  Havia  o  som de  vozes  de  
mulheres cantando um som divinal, as vozes não pronunciavam palavramulheres cantando um som divinal, as vozes não pronunciavam palavra   
alguma apenas seguiam uma sinfonia belíssima, pareciam... anjos.alguma apenas seguiam uma sinfonia belíssima, pareciam... anjos.

O som vinha de todas as partes assim como a luz. Eu usava umO som vinha de todas as partes assim como a luz. Eu usava um  
vestido longo, branco e bufante como o de uma princesa. As mangas emvestido longo, branco e bufante como o de uma princesa. As mangas em  
um tecido branco e transparente caiam sobre meus ombros, meus cabelosum tecido branco e transparente caiam sobre meus ombros, meus cabelos   
estavam ondulados e soltos. Parecia que eu estava no paraíso. Então olheiestavam ondulados e soltos. Parecia que eu estava no paraíso. Então olhei   
para o lado de onde começou a surgir uma luz mais intensa como se umapara o lado de onde começou a surgir uma luz mais intensa como se uma  
porta estivesse sendo aberta e duas silhuetas foram formando-se. Ao somporta estivesse sendo aberta e duas silhuetas foram formando-se. Ao som  
de um coral e da luz  divina vi surgirem diante dos meus olhos as duasde um coral e da luz  divina vi surgirem diante dos meus olhos as duas  
pessoas que mais amei em minha vida:  meus pais.  Ambos vestidos depessoas que mais amei em minha vida:  meus pais.  Ambos vestidos de  
branco.branco.

Não acreditei que os estivesse vendo mas com o sorriso mais doceNão acreditei que os estivesse vendo mas com o sorriso mais doce   
que já vi, minha mãe estendeu seus braços e disse:que já vi, minha mãe estendeu seus braços e disse:
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―― Minha joia mais preciosa, há quanto tempo não te vejo. Minha joia mais preciosa, há quanto tempo não te vejo.
―― Mãe! Mãe!
Gritei de emoção e corri para eles, eu não sentia o chão sobre osGritei de emoção e corri para eles, eu não sentia o chão sobre os  

meus pés, era como se eu estivesse pisando em algodão ou flutuando pelomeus pés, era como se eu estivesse pisando em algodão ou flutuando pelo  
ar. Fui recebida num abraço há tanto desejado e eu me senti de volta umaar. Fui recebida num abraço há tanto desejado e eu me senti de volta uma  
criança.  Meu coração encheu-se de alegria e  meus olhos por mais  quecriança.  Meu coração encheu-se de alegria e  meus olhos por mais  que  
quisessem não conseguiam chorar de emoção. Parece que lágrimas sãoquisessem não conseguiam chorar de emoção. Parece que lágrimas são   
proibidas no paraíso. proibidas no paraíso. 

―― Minha princesa, o que está fazendo aqui? Você ainda é tão jovem. Minha princesa, o que está fazendo aqui? Você ainda é tão jovem.  
- disse meu amado paizinho tocando meu rosto.- disse meu amado paizinho tocando meu rosto.

―― Não sei, não lembro de nada. Não sei, não lembro de nada.
―― Sentimos tanto a sua falta, minha filha adorada. Venha conosco. - Sentimos tanto a sua falta, minha filha adorada. Venha conosco. -   

disse meu pai.disse meu pai.
―― Para onde? - indaguei transbordando de alegria. Para onde? - indaguei transbordando de alegria.
―― Para nossa casa – respondeu minha mãe com a expressão mais Para nossa casa – respondeu minha mãe com a expressão mais  

serena e em paz que eu jamais vi – Está ouvindo? Os anjos estão cantando.serena e em paz que eu jamais vi – Está ouvindo? Os anjos estão cantando.
Olhei para cima e fascinada descobri que o céu era profundo  comoOlhei para cima e fascinada descobri que o céu era profundo  como  

um funil de nuvens brancas e levemente rosadas. Não tinha fim, ele subia,um funil de nuvens brancas e levemente rosadas. Não tinha fim, ele subia,  
subia,  subia.  De dentro  delas  e  feitas  delas  belíssimas  criaturas  aladassubia,  subia.  De dentro  delas  e  feitas  delas  belíssimas  criaturas  aladas   
estendiam suas mãos para cima e cantavam, logo depois voltavam paraestendiam suas mãos para cima e cantavam, logo depois voltavam para  
dentro da nuvem e as que estavam mais acima surgiam. Deviam estardentro da nuvem e as que estavam mais acima surgiam. Deviam estar   
cantando  para  Deus.  O  belíssimo  Espírito  Criador  do  universo  comcantando  para  Deus.  O  belíssimo  Espírito  Criador  do  universo  com  
certeza tem seu trono estabelecido acima de todas as nuvens do mais altocerteza tem seu trono estabelecido acima de todas as nuvens do mais alto  
dos céus. dos céus. 

―― Eu estou morta? - perguntei. Eu estou morta? - perguntei.
―― Querida, você está segura agora. - disse meu pai – Venha, vamos Querida, você está segura agora. - disse meu pai – Venha, vamos  

para casa.para casa.
―― E onde fica? E onde fica?
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―― Fica bem ali.  Fica bem ali. 
Minha mãe apontou um caminho entre as árvores e ao longe vi umaMinha mãe apontou um caminho entre as árvores e ao longe vi uma  

cidade totalmente feita de ouro.  cidade totalmente feita de ouro.  Então ambos se distanciaram na direçãoEntão ambos se distanciaram na direção  
dela porém quando fui segui-los senti duas pontadas horríveis em meudela porém quando fui segui-los senti duas pontadas horríveis em meu  
pescoço. A dor era intensa. Levei a mão onde doía e quando a trouxe depescoço. A dor era intensa. Levei a mão onde doía e quando a trouxe de   
volta estava cheia de sangue que escorria manchando meu vestido branco.volta estava cheia de sangue que escorria manchando meu vestido branco.

―― Não! Mãe! Pai! Não! Mãe! Pai!
Gritei  mas  eles  pareciam  não  me  ouvir  mais,  caminhavamGritei  mas  eles  pareciam  não  me  ouvir  mais,  caminhavam  

lentamente de mãos dadas em direção à cidade dourada. Tentei correrlentamente de mãos dadas em direção à cidade dourada. Tentei correr   
mas meus pés de repente não sentiam mais nada abaixo, caí em um, muitomas meus pés de repente não sentiam mais nada abaixo, caí em um, muito  
profundo e gelado, abismo. Num instante eu estava no paraíso e no outroprofundo e gelado, abismo. Num instante eu estava no paraíso e no outro   
estava caindo na escuridão.estava caindo na escuridão.

                                                                          

                                                                                        ††

Continua em Depois do Pôr do Sol 4Continua em Depois do Pôr do Sol 4
O Império das TrevasO Império das Trevas
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                                                    Às leitoras                                                    Às leitoras

Finalmente  mais  um  livro  escrito  depois  de  muito  tempo  deFinalmente  mais  um  livro  escrito  depois  de  muito  tempo  de  
esforço. Esta história é de longe a minha favorita da saga Depois do Pôresforço. Esta história é de longe a minha favorita da saga Depois do Pôr  
do Sol e eu realmente espero que minhas leitoras queridas apreciem. Ado Sol e eu realmente espero que minhas leitoras queridas apreciem. A  
próxima história será mais curta, muito intensa e colocará um ponto finalpróxima história será mais curta, muito intensa e colocará um ponto final  
nesta amada saga. Fiquem à vontade para enviar este ebook às amigas enesta amada saga. Fiquem à vontade para enviar este ebook às amigas e  
compartilhar  essa  aventura.  Por  fim,  quero  muito  agradecê-las  porcompartilhar  essa  aventura.  Por  fim,  quero  muito  agradecê-las  por   
gostarem do  meu trabalho,  apoiarem e  terem tanto  carinho com essagostarem do  meu trabalho,  apoiarem e  terem tanto  carinho com essa   
história.  Críticas,  sugestões,  resenhas  e  elogios  são  bem-vindos,  podehistória.  Críticas,  sugestões,  resenhas  e  elogios  são  bem-vindos,  pode  
entrar em contato comigo pelo e-mail  entrar em contato comigo pelo e-mail  ana_sagadps@yahoo.comana_sagadps@yahoo.com  ou pelaou pela  
fanpage no Facebook. fanpage no Facebook. 

Beijos mordidosBeijos mordidos

26/07/201726/07/2017

sagadepoisdopordosol.blogspot.comsagadepoisdopordosol.blogspot.com
anarodrigues.weebly.comanarodrigues.weebly.com
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