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                                                    PrólogoPrólogo
                      O início de tudoO início de tudo

Bom Jesus, Rio Grande do Sul,  junho de 1836Bom Jesus, Rio Grande do Sul,  junho de 1836

—  —  TTens  mesmo  certeza  disso,  meu  amigo?  -  Sebastian  Vonens  mesmo  certeza  disso,  meu  amigo?  -  Sebastian  Von  

Otman perguntou, fitando a caixa de metal nas mãos de seu companheiro.Otman perguntou, fitando a caixa de metal nas mãos de seu companheiro.
—— Absoluta certeza meu caro, absoluta. - Afirmou o homem com Absoluta certeza meu caro, absoluta. - Afirmou o homem com  

convicção em seus olhos castanhos.convicção em seus olhos castanhos.
—— As  criaturas  podem  não  cumprir  sua  palavra,  achas  sensato As  criaturas  podem  não  cumprir  sua  palavra,  achas  sensato   

enterrar seus dons?enterrar seus dons?
Ele perguntou ainda desconfiado. A luz da lua cheia iluminava aEle perguntou ainda desconfiado. A luz da lua cheia iluminava a   

caixa que o outro  segurava debaixo da grande araucária. Os outros emcaixa que o outro  segurava debaixo da grande araucária. Os outros em   
volta dele pareciam tomados da mesma decisão que o primeiro duvidava.volta dele pareciam tomados da mesma decisão que o primeiro duvidava.

—— Se  algum  dia  o  dom  voltar  a  se  manifestar  em  nossos Se  algum  dia  o  dom  voltar  a  se  manifestar  em  nossos   
descendentes, a própria alma os guiará para este lugar.  - A mulher dedescendentes, a própria alma os guiará para este lugar.  - A mulher de   
cabelos  escuros  e  compridos  disse  enquanto  segurava  uma  tocha,  quecabelos  escuros  e  compridos  disse  enquanto  segurava  uma  tocha,  que   
iluminava o buraco que um deles cavava.iluminava o buraco que um deles cavava.
  —— Ainda acho que estão cometendo uma insensatez meus amigos, Ainda acho que estão cometendo uma insensatez meus amigos,   
vós sabeis que não se deve confiar nos seres de almas sombrias. - Sebastianvós sabeis que não se deve confiar nos seres de almas sombrias. - Sebastian  
insistiu.insistiu.

—— É o que sabemos, porém lhes daremos esse voto de confiança. É o que sabemos, porém lhes daremos esse voto de confiança.   
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Daremos aos nossos descendentes a escolha que não tivemos. Eles poderãoDaremos aos nossos descendentes a escolha que não tivemos. Eles poderão   
desfrutar de uma vida normal se quiserem, longe das criaturas das trevas.desfrutar de uma vida normal se quiserem, longe das criaturas das trevas.

—— Os Von Otman não deixarão de cumprir sua missão de caçá-los Os Von Otman não deixarão de cumprir sua missão de caçá-los  
ou  de  vigiá-los,  mas  respeitaremos  o  trato  em  consideração  a  vós.  -ou  de  vigiá-los,  mas  respeitaremos  o  trato  em  consideração  a  vós.  -   
prometeu Sebastian.prometeu Sebastian.

—— Eu agradeço irmão de sangue. Eu agradeço irmão de sangue.
Ele  disse  estendendo  a  mão  que  trazia  uma  pequena  cicatriz.Ele  disse  estendendo  a  mão  que  trazia  uma  pequena  cicatriz.  

Sebastian também estendeu a sua que trazia o mesmo sinal e quando seSebastian também estendeu a sua que trazia o mesmo sinal e quando se   
apertaram, as marcas se encontraram.apertaram, as marcas se encontraram.

—— A partir desta noite, os Venatores de nossa linhagem deixaram de A partir desta noite, os Venatores de nossa linhagem deixaram de  
caçar as criaturas da noite. Mas, se algum dia retornarem, aqui encontrarãocaçar as criaturas da noite. Mas, se algum dia retornarem, aqui encontrarão  
sua força.sua força.

O homem disse colocando a caixa dentro do buraco enquanto osO homem disse colocando a caixa dentro do buraco enquanto os  
outros em volta olhavam-no enterrar a relíquia preciosa aos escolhidos daoutros em volta olhavam-no enterrar a relíquia preciosa aos escolhidos da   

missão de proteger vidas.missão de proteger vidas.                                
                                                                         ~  ~ ** ~  ~ 

SSer ou não ser? Eis a questão!  er ou não ser? Eis a questão!  O que você é no presente; não passaO que você é no presente; não passa  
do resultado das decisões que tomou no passado, no entanto toda regrado resultado das decisões que tomou no passado, no entanto toda regra  
tem  sua  exceção.  Quem  eu  sou  hoje  não  é  consequência  de  minhastem  sua  exceção.  Quem  eu  sou  hoje  não  é  consequência  de  minhas   
escolhas,  quem  eu  sou  é  estranho  para  mim.  Desconheço-me,  não  meescolhas,  quem  eu  sou  é  estranho  para  mim.  Desconheço-me,  não  me  
reconheço. É aí que o caminho se bifurca, ser ou não ser? Enfrentar meusreconheço. É aí que o caminho se bifurca, ser ou não ser? Enfrentar meus  
males conhecidos ou enfrentar minha realidade obscura desconhecida? Nomales conhecidos ou enfrentar minha realidade obscura desconhecida? No  
entanto, é mais confortável suportar os males que conheço; a fugir paraentanto, é mais confortável suportar os males que conheço; a fugir para   
outros que desconheço, assim a reflexão me faz... covarde.outros que desconheço, assim a reflexão me faz... covarde.
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             1. Fantasmas na ópera1. Fantasmas na ópera  

OOlhei indecisa para as águas escuras do Rio Negro logo abaixolhei indecisa para as águas escuras do Rio Negro logo abaixo  

do píer de madeira.do píer de madeira.
—— Vamos  Lavígnia,  não  me  diga  que  tem  medo  dos  botos?  - Vamos  Lavígnia,  não  me  diga  que  tem  medo  dos  botos?  -  

Provocou minha irmã mergulhada até o pescoço no rio.Provocou minha irmã mergulhada até o pescoço no rio.
—— Lógico  que não!  -  Retruquei  ainda  relutante  -  Mas...  eles  não Lógico  que não!  -  Retruquei  ainda  relutante  -  Mas...  eles  não  

mordem né? - Indaguei pela quarta vez.mordem né? - Indaguei pela quarta vez.
—— Não se você não os irritar, anda logo, só temos trinta minutos! - Não se você não os irritar, anda logo, só temos trinta minutos! -   

Ágatha disse impaciente e eu suspirei.Ágatha disse impaciente e eu suspirei.
—— Tudo bem... certo – falei, sentando no píer - São só botos... botos Tudo bem... certo – falei, sentando no píer - São só botos... botos   

com cerca de um metro e oitenta mais ou menos. - Balbuciei para mimcom cerca de um metro e oitenta mais ou menos. - Balbuciei para mim  
mesma e Ágatha me olhou maneando a cabeça.mesma e Ágatha me olhou maneando a cabeça.

—— Você está sendo ridícula,sabia? Você está sendo ridícula,sabia?
—— Ah, fica quieta! -  Resmunguei entrando na água devagar para Ah, fica quieta! -  Resmunguei entrando na água devagar para  

não assustá-los.não assustá-los.
—— Até que enfim! Achei que ia perder a oportunidade de nadar com Até que enfim! Achei que ia perder a oportunidade de nadar com  

os botos, você sempre quis isso.os botos, você sempre quis isso.
Minha irmã me lembrou e eu olhei em volta. Tinha mais pessoasMinha irmã me lembrou e eu olhei em volta. Tinha mais pessoas  

conosco, tínhamos ido com uma agência de turismo até Novo Airão - pertoconosco, tínhamos ido com uma agência de turismo até Novo Airão - perto   
de Manaus - de barco só para ter essa experiência.de Manaus - de barco só para ter essa experiência.

—— Tem que dar peixe pra eles - disse uma menina moradora de uma Tem que dar peixe pra eles - disse uma menina moradora de uma  
comunidade  ribeirinha,  que  provavelmente  tinha  crescido  auxiliandocomunidade  ribeirinha,  que  provavelmente  tinha  crescido  auxiliando  
turistas na função - Pegue.turistas na função - Pegue.

Ela  me ofereceu um pedaço de peixe,  que eu peguei  tomada deEla  me ofereceu um pedaço de peixe,  que eu peguei  tomada de  
ligeira preocupação. Não queria acabar levando uma mordida de um boto,ligeira preocupação. Não queria acabar levando uma mordida de um boto,   
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assim que o peguei fui rodeada por dois deles. Na verdade eles não são corassim que o peguei fui rodeada por dois deles. Na verdade eles não são cor  
de rosa. São cinzas, porém ao nadar perto da superfície escura das águasde rosa. São cinzas, porém ao nadar perto da superfície escura das águas  
do Rio Negro, a impressão é que são cor de rosa.do Rio Negro, a impressão é que são cor de rosa.

—— Anda  Lavígnia,  dê  o  peixe  pra  ele!  -  Incentivou  Ágatha Anda  Lavígnia,  dê  o  peixe  pra  ele!  -  Incentivou  Ágatha  
parecendo ansiosa.parecendo ansiosa.

—— Certo. - Eu disse levantando o peixe e um deles colocou parte do Certo. - Eu disse levantando o peixe e um deles colocou parte do   
corpo pra fora e larguei na boca comprida dele - Ai...corpo pra fora e larguei na boca comprida dele - Ai...

Puxei a mão rápido provocando risos no pequeno grupo de turistasPuxei a mão rápido provocando risos no pequeno grupo de turistas   
e em minha irmã também. Alguns minutos depois, eu já havia perdido oe em minha irmã também. Alguns minutos depois, eu já havia perdido o   
medo e me divertia admirando os animais. As águas eram quentes e a luzmedo e me divertia admirando os animais. As águas eram quentes e a luz   
do sol refletia em sua superfície, era um cenário lindo.do sol refletia em sua superfície, era um cenário lindo.

Me enturmei fácil com as outras pessoas e acabei me afastando umMe enturmei fácil com as outras pessoas e acabei me afastando um  
pouco de Ágatha. Me virei para olhá-la e vi uma cena estranha. Ela olhavapouco de Ágatha. Me virei para olhá-la e vi uma cena estranha. Ela olhava   
as próprias mãos com uma expressão assustada e preocupada ao mesmoas próprias mãos com uma expressão assustada e preocupada ao mesmo  
tempo. Franzi as sobrancelhas e me aproximei.tempo. Franzi as sobrancelhas e me aproximei.

—— Ágatha? - Chamei fazendo com que ela se assustasse e encolhesse Ágatha? - Chamei fazendo com que ela se assustasse e encolhesse  
os braços os braços junto ao corpo - Está tudo bem? - Indaguei com uma sobrancelhajunto ao corpo - Está tudo bem? - Indaguei com uma sobrancelha   
erguida.erguida.

—— Hã... claro, claro está tudo bem... - Disse ela com um riso nervoso Hã... claro, claro está tudo bem... - Disse ela com um riso nervoso   
- Vamos lá, - Vamos lá, daqui a pouco vamos ter que sair da água.daqui a pouco vamos ter que sair da água.

Disse minha irmã nadando para longe de mim. Fiquei olhando emDisse minha irmã nadando para longe de mim. Fiquei olhando em   
sua direção durante alguns segundos. A reação dela tinha sido estranha,sua direção durante alguns segundos. A reação dela tinha sido estranha,   
assim como o fato dela encarar as mãos daquele jeito. assim como o fato dela encarar as mãos daquele jeito. 

" Devo estar imaginando coisas! "" Devo estar imaginando coisas! "  

Eu  disse  a  mim  mesma  quando  voltei  para  junto  do  grupo  deEu  disse  a  mim  mesma  quando  voltei  para  junto  do  grupo  de  
turistas.  Os minutos  que se passaram foram normais e  bem divertidos.turistas.  Os minutos  que se passaram foram normais e  bem divertidos.   
Quando se vai nadar com os botos, você tem cerca de trinta minutos paraQuando se vai nadar com os botos, você tem cerca de trinta minutos para  
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dar comida, nadar e tirar fotos. Pois, mais tempo que isso os irrita e osdar comida, nadar e tirar fotos. Pois, mais tempo que isso os irrita e os   
biólogos não recomendam.biólogos não recomendam.

Então - logo depois desse tempo - Alguns turistas do meu grupoEntão - logo depois desse tempo - Alguns turistas do meu grupo  
estavam explorando a área ao redor e Ágatha e eu estávamos sentadas noestavam explorando a área ao redor e Ágatha e eu estávamos sentadas no   
píer, uma ao lado da outra.píer, uma ao lado da outra.

— — Que bom que você veio - ela começou e eu a olhei -  na verdadeQue bom que você veio - ela começou e eu a olhei -  na verdade  
pensei que nunca fosse vir. pensei que nunca fosse vir. 

— — Eu disse que viria, e além do mais, eu estava louca para conhecerEu disse que viria, e além do mais, eu estava louca para conhecer   
esse lugar. É incrível! - Falei, olhando a linda paisagem verde ao redor.esse lugar. É incrível! - Falei, olhando a linda paisagem verde ao redor.

— — O Amazonas é demais mesmo... adoro esse lugar. - Ele revelouO Amazonas é demais mesmo... adoro esse lugar. - Ele revelou  
olhando para as águas.olhando para as águas.

— — Então... quer dizer que não vai mais voltar para casa? - Indaguei.Então... quer dizer que não vai mais voltar para casa? - Indaguei.
— — Não sei Nia... tenho tudo que preciso aqui. Adoro esse lugar, aNão sei Nia... tenho tudo que preciso aqui. Adoro esse lugar, a   

natureza, os animais, tenho meu estágio numa ONG e acho que posso sernatureza, os animais, tenho meu estágio numa ONG e acho que posso ser   
efetivada depois que me formar...efetivada depois que me formar...

— — Resumindo; não vai mais voltar. - Concluí com certa tristeza.Resumindo; não vai mais voltar. - Concluí com certa tristeza.
—  —  Mas, eu vou visitar você, juro. - Ágatha prometeu batendo noMas, eu vou visitar você, juro. - Ágatha prometeu batendo no  

meu ombro com o dela.meu ombro com o dela.
—  —  Sabe que George  quer  muito  te  ver  não  é?  -  Decerto  para  seSabe que George  quer  muito  te  ver  não  é?  -  Decerto  para  se   

certificar que eu não contei nada sobre o grande segredo da família - e oscertificar que eu não contei nada sobre o grande segredo da família - e os   
nossos avós em Bom Jesus também.nossos avós em Bom Jesus também.

— — Ah... BJ, nossa parece que faz uns cem anos que não vou lá.Ah... BJ, nossa parece que faz uns cem anos que não vou lá.
—  —  Acho que já  está perto disso!  -  exagerei  -  eu estive lá no mêsAcho que já  está perto disso!  -  exagerei  -  eu estive lá no mês  

passado.passado.
— — Hum... seu namorado mora lá, não é? - Especulou minha irmã eHum... seu namorado mora lá, não é? - Especulou minha irmã e  

eu franzi as sobrancelhas, não me lembrava de ter contado pra ela.eu franzi as sobrancelhas, não me lembrava de ter contado pra ela.
— — Como você sabe?Como você sabe?
— — Como assim? Mariana é lógico! Eu falei com ela no MSN quandoComo assim? Mariana é lógico! Eu falei com ela no MSN quando  

você estava vindo pra cá... Hum, ela me disse que o tal cara em questão évocê estava vindo pra cá... Hum, ela me disse que o tal cara em questão é   
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um tributo à beleza, é verdade? - Ágatha quis saber e eu sorri ao lembrarum tributo à beleza, é verdade? - Ágatha quis saber e eu sorri ao lembrar   
dele.dele.

—  —  Ele é incrível,  já estou com saudades.  -  Falei,  percebendo queEle é incrível,  já estou com saudades.  -  Falei,  percebendo que   
tinha menos de  tinha menos de  vinte e quatro horas que o tinha visto no aeroporto emvinte e quatro horas que o tinha visto no aeroporto em  
Porto Porto Alegre e já estava louca Alegre e já estava louca para vê-lo.para vê-lo.

— — Nossa, está me deixando mais curiosa ainda para conhecê-lo.Nossa, está me deixando mais curiosa ainda para conhecê-lo.
— — Mas, e o seu namorado? Aquele dos insetos? - Lembrei e ela fezMas, e o seu namorado? Aquele dos insetos? - Lembrei e ela fez   

uma careta.uma careta.
—  —  Aff...  ele era um panaca...  deve continuar sendo, mas não faloAff...  ele era um panaca...  deve continuar sendo, mas não falo   

mais com ele.  mais com ele.  Agora, esqueça isso, vou curtir mais um pouco. - Disse elaAgora, esqueça isso, vou curtir mais um pouco. - Disse ela   
antes de saltar de volta pra dentro do rio. Minha roupa já estava quaseantes de saltar de volta pra dentro do rio. Minha roupa já estava quase  
seca, então decidi não molhá-las outra vez.seca, então decidi não molhá-las outra vez.

Levantei e andei pelo pequeno píer de madeira até a margem do rio.Levantei e andei pelo pequeno píer de madeira até a margem do rio.   
Havia  algumas  casas  por  ali,  muitas,  mas  muitas  árvores  e  o  som  deHavia  algumas  casas  por  ali,  muitas,  mas  muitas  árvores  e  o  som  de   
diversos pássaros. O pequeno grupo de turistas estava espalhado entre odiversos pássaros. O pequeno grupo de turistas estava espalhado entre o  
rio e as casinhas de madeira. Os moradores ribeirinhos eram muito gentisrio e as casinhas de madeira. Os moradores ribeirinhos eram muito gentis   
e sempre recebiam muito bem as pessoas de fora.e sempre recebiam muito bem as pessoas de fora.

Caminhei  lentamente pela  margem enquanto  tirava muitas  fotos.Caminhei  lentamente pela  margem enquanto  tirava muitas  fotos.   
Um pequeno som de galhos quebrando vindo da floresta, chamou minhaUm pequeno som de galhos quebrando vindo da floresta, chamou minha   
atenção. atenção. 

"Tudo bem, não é uma onça pintada! Não é, não é e não é!""Tudo bem, não é uma onça pintada! Não é, não é e não é!"

Eu disse a mim mesma enquanto adentrava por uma pequena trilha,Eu disse a mim mesma enquanto adentrava por uma pequena trilha,  
o som vinha do o som vinha do alto, onças não costumavam se locomover nos galhos altos.alto, onças não costumavam se locomover nos galhos altos.

Tudo bem, eu sei que é uma imprudência entrar sozinha na florestaTudo bem, eu sei que é uma imprudência entrar sozinha na floresta   
amazônica. Mas, eu não iria muito longe. Andei alguns metros e olhei paraamazônica. Mas, eu não iria muito longe. Andei alguns metros e olhei para   
cima  vendo  algo  que  fez  o  meu  queixo  cair,  literalmente.  Era  umacima  vendo  algo  que  fez  o  meu  queixo  cair,  literalmente.  Era  uma  
preguiça!  Uma  linda,  fofa  e  grande  preguiça  se  movendo  nos  galhos.preguiça!  Uma  linda,  fofa  e  grande  preguiça  se  movendo  nos  galhos.   
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Imediatamente ativei o zoom da minha câmera e tirei várias fotos.Imediatamente ativei o zoom da minha câmera e tirei várias fotos.
— — Ei, moça! Não pode entrar na floresta sozinha. - A garotinha queEi, moça! Não pode entrar na floresta sozinha. - A garotinha que  

devia ter uns nove anos - e que me havia dado o peixe para alimentar odevia ter uns nove anos - e que me havia dado o peixe para alimentar o   
boto - avisou me dando um susto.boto - avisou me dando um susto.

—  —  Ah...  eu  sei,  mas  não  iria  muito  longe.  -  Justifiquei  fitando  aAh...  eu  sei,  mas  não  iria  muito  longe.  -  Justifiquei  fitando  a  
repreensão em seu rostinho de pele morena.repreensão em seu rostinho de pele morena.

—  —  A floresta é traiçoeira com quem não a conhece.  Às vezes atéA floresta é traiçoeira com quem não a conhece.  Às vezes até  
gente daqui mesmo se perde. É melhor ficar por perto. gente daqui mesmo se perde. É melhor ficar por perto. 

Disse ela e eu torci o nariz, mas ela tinha razão. E eu tinha certezaDisse ela e eu torci o nariz, mas ela tinha razão. E eu tinha certeza  
que não teria a mesma sorte que tive quando me perdi  em Bom Jesus.que não teria a mesma sorte que tive quando me perdi  em Bom Jesus.   
Quando meu herói me salvou.Quando meu herói me salvou.

— — Sim, você está certa. É que eu vi uma preguiça, sabe isso não é láSim, você está certa. É que eu vi uma preguiça, sabe isso não é lá   
muito comum para quem mora em Porto Alegre.muito comum para quem mora em Porto Alegre.

—  —  Eu imagino -  ela  riu -  hei,  quer ir  ver  uma coisa  bonita aquiEu imagino -  ela  riu -  hei,  quer ir  ver  uma coisa  bonita aqui   
perto?perto?

— — O que é? - Indaguei meio desconfiada.O que é? - Indaguei meio desconfiada.
—  —  Acho  que  você  vai  gostar,  vem.  -  A  menina  me  convidouAcho  que  você  vai  gostar,  vem.  -  A  menina  me  convidou  

enquanto adentrava na mata. Dei de ombros e corri atrás dela.enquanto adentrava na mata. Dei de ombros e corri atrás dela.
— — Qual o seu nome? - Perguntei assim que a alcancei.Qual o seu nome? - Perguntei assim que a alcancei.
— — Jaci e o seu?Jaci e o seu?
— — Lavígnia... seu nome é muito interessante. - Observei e ela sorriu.Lavígnia... seu nome é muito interessante. - Observei e ela sorriu.
— — É indígena, significa lua ou abelha da lua. - Explicou ela.É indígena, significa lua ou abelha da lua. - Explicou ela.
— — Que lindo, mas você não é indígena. - Assinalei vendo que ela elaQue lindo, mas você não é indígena. - Assinalei vendo que ela ela   

morena com morena com cabelos pretos e lisos mas não tinha traços indígenas.cabelos pretos e lisos mas não tinha traços indígenas.
— — Eu não, mas minha vó era. Ela casou com um homem branco eEu não, mas minha vó era. Ela casou com um homem branco e  

foi expulsa da foi expulsa da aldeia. - Explicou Jaci dando de ombros.aldeia. - Explicou Jaci dando de ombros.
— — Nossa, um romance proibido... - falei com certa intimidade com oNossa, um romance proibido... - falei com certa intimidade com o  

assunto, afinal de contas; eu vivia um.assunto, afinal de contas; eu vivia um.
—  —  É, olha ali - Ela apontou um pássaro lindo e eu tirei uma foto.É, olha ali - Ela apontou um pássaro lindo e eu tirei uma foto.   
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Andamos Andamos durante alguns minutos em silêncio - chegamos. durante alguns minutos em silêncio - chegamos. 
Jaci anunciou e eu vi uma pequena cascata d'água que descia porJaci anunciou e eu vi uma pequena cascata d'água que descia por   

sobre pedras e formava um pequeno rio que corria em direção ao Negro.sobre pedras e formava um pequeno rio que corria em direção ao Negro.
— — Que lindo! - Exclamei vendo um sorriso brilhar em seu rosto.Que lindo! - Exclamei vendo um sorriso brilhar em seu rosto.
— — É, a gente sempre vêm aqui quando não queremos entrar no rio.É, a gente sempre vêm aqui quando não queremos entrar no rio.   

A água daqui é mais fria. A água daqui é mais fria. 
Disse ela parecendo orgulhosa e eu - como uma turista que se prezeDisse ela parecendo orgulhosa e eu - como uma turista que se preze   

-  disparei  minha  câmera  em  todas  as  direções.  Foi  então  que  vi  um-  disparei  minha  câmera  em  todas  as  direções.  Foi  então  que  vi  um  
desenho estranho no tronco de uma árvore do outro lado. Parecia umadesenho estranho no tronco de uma árvore do outro lado. Parecia uma  
espécie de ave mas estava difícil de decifrar.espécie de ave mas estava difícil de decifrar.

—  —  O  que  significa  aquilo,  Jaci?  -  Indaguei  apontando  e  umaO  que  significa  aquilo,  Jaci?  -  Indaguei  apontando  e  uma  
expressão estranha passou pelo rosto da menina.expressão estranha passou pelo rosto da menina.

— — Minha vó me dizia que aquilo é pra espantar os espíritos mausMinha vó me dizia que aquilo é pra espantar os espíritos maus   
da floresta. Eles não podem passar pra esse lado. - Explicou ela, parecendoda floresta. Eles não podem passar pra esse lado. - Explicou ela, parecendo   
realmente acreditar na história. Mas, depois de tudo que havia acontecidorealmente acreditar na história. Mas, depois de tudo que havia acontecido  
desde o ano passado, eu não estava em posição de ser incrédula quanto adesde o ano passado, eu não estava em posição de ser incrédula quanto a  
mais nada.mais nada.

— — Espíritos? - Repeti enquanto tirava uma foto da marca estranha.Espíritos? - Repeti enquanto tirava uma foto da marca estranha.
—  —  Sim,  se  parecem  com  gente,  mas  são  monstros  que  roubamSim,  se  parecem  com  gente,  mas  são  monstros  que  roubam  

almas.  -  Explicou  ela  almas.  -  Explicou  ela  com  uma  expressão  de  medo.  O  que  era  de  secom  uma  expressão  de  medo.  O  que  era  de  se  
esperar, já que não passava de uma criança.esperar, já que não passava de uma criança.

— — Hã... roubam almas? - Repeti achando que aquilo era até meio...Hã... roubam almas? - Repeti achando que aquilo era até meio...  
bobo.bobo.

— — Sim, eles saem durante a noite e vagam pela floresta e se achamSim, eles saem durante a noite e vagam pela floresta e se acham   
alguém, roubam a alma deles.alguém, roubam a alma deles.

— — E como roubam?E como roubam?
—  —  Sugando o  sangue.  -  Respondeu ela  e  eu quase deixei  minhaSugando o  sangue.  -  Respondeu ela  e  eu quase deixei  minha  

câmera cair dentro da água.câmera cair dentro da água.
—  —  Então,  eles  só  saem à noite  e  sugam o sangue das  pessoas?  -Então,  eles  só  saem à noite  e  sugam o sangue das  pessoas?  -   
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Perguntei pra ter certeza do que tinha ouvido. Jaci fez que sim e eu sentiPerguntei pra ter certeza do que tinha ouvido. Jaci fez que sim e eu senti   
um frio percorrer meu corpo.  - E... é assim que vocês os chamam? - Sondeium frio percorrer meu corpo.  - E... é assim que vocês os chamam? - Sondei   
já fazendo minhas convicções. Uma palavra que começava com a letra V.já fazendo minhas convicções. Uma palavra que começava com a letra V.

— — Cupendipe-Carapanã. - Respondeu ela e eu a fitei com surpresa.Cupendipe-Carapanã. - Respondeu ela e eu a fitei com surpresa.
— — Como?Como?
—  —  O que está fazendo aqui, Jaci? - Um rapaz apareceu do nada eO que está fazendo aqui, Jaci? - Um rapaz apareceu do nada e   

nos interrompeu.nos interrompeu.
— — Estou mostrando a ela a cascata e contando sobre o Cupendipe-Estou mostrando a ela a cascata e contando sobre o Cupendipe-

Carapanã. Carapanã. 
Respondeu ela e o rapaz fez uma cara estranha.Respondeu ela e o rapaz fez uma cara estranha.

— — Sabe que não deve falar dessas coisas Jaci, atrai má sorte.Sabe que não deve falar dessas coisas Jaci, atrai má sorte.
— — Mas ela viu a marca na árvore. - A garotinha apontou e o rapazMas ela viu a marca na árvore. - A garotinha apontou e o rapaz  

olhou olhou imediatamente para o outro lado.imediatamente para o outro lado.
— — Qual o problema? - Perguntei o encarando - Acreditam mesmoQual o problema? - Perguntei o encarando - Acreditam mesmo  

nessas histórias?nessas histórias?
— — Não são histórias moça, é verdade.Não são histórias moça, é verdade.
— — Mas então, o que são essas coisas?Mas então, o que são essas coisas?
— — Cupendipe-Carapanã - ajudou-me ele - Bem, a lenda conta queCupendipe-Carapanã - ajudou-me ele - Bem, a lenda conta que  

há muito tempo havia uma espécie de índios que tinham asas de morcegohá muito tempo havia uma espécie de índios que tinham asas de morcego   
e  que  atacavam  as  pessoas  com  machados.  Então  durante  o  dia  ose  que  atacavam  as  pessoas  com  machados.  Então  durante  o  dia  os  
Apinajés, reunindo os guerreiros de dez aldeias, foram Apinajés, reunindo os guerreiros de dez aldeias, foram atacá-los. Taparamatacá-los. Taparam  
as cavernas com palha seca e colocaram fogo. - o rapaz que devia ser irmãoas cavernas com palha seca e colocaram fogo. - o rapaz que devia ser irmão  
de Jaci contava lançando olhares furtivos para a floresta do outro lado -de Jaci contava lançando olhares furtivos para a floresta do outro lado -   
Mas alguns deles conseguiram escapar e feridos, fugiram para a floresta.Mas alguns deles conseguiram escapar e feridos, fugiram para a floresta.   
Foi então que encontraram alguns feiticeiros que os ajudaram e curaramFoi então que encontraram alguns feiticeiros que os ajudaram e curaram  
suas feridas. Mas, em troca da sua bondade, os Cupendipes mataram ossuas feridas. Mas, em troca da sua bondade, os Cupendipes mataram os  
feiticeiros. Porém, antes de morrer um deles lançou uma maldição, elesfeiticeiros. Porém, antes de morrer um deles lançou uma maldição, eles   
perderiam suas  asas  e  viveriam para  sempre  contanto  que bebessem operderiam suas  asas  e  viveriam para  sempre  contanto  que bebessem o   
sangue  dos  outros.  Por  isso,  chamamos  de  Carapanã,  que  quer  dizersangue  dos  outros.  Por  isso,  chamamos  de  Carapanã,  que  quer  dizer   
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sugadores de sangue.sugadores de sangue.
Relatou  ele  me  deixando  sem  reação  por  alguns  segundos.Relatou  ele  me  deixando  sem  reação  por  alguns  segundos.   

Vampiros ali? Então eles existiam por toda parte?Vampiros ali? Então eles existiam por toda parte?
— — Lavígnia! Oh, você está aí - Ágatha apareceu na trilha - Vamos,Lavígnia! Oh, você está aí - Ágatha apareceu na trilha - Vamos,   

nosso barco está pra sair.nosso barco está pra sair.
— — Hã... - pigarreei - Claro, vamos. - Olhei de soslaio para meus doisHã... - pigarreei - Claro, vamos. - Olhei de soslaio para meus dois   

acompanhantes.acompanhantes.
— — Por que veio aqui? Não sabe que devia ficar por perto? - MinhaPor que veio aqui? Não sabe que devia ficar por perto? - Minha  

irmã me repreendeu. Revirei os olhos, era só o que me faltava.irmã me repreendeu. Revirei os olhos, era só o que me faltava.
— — Como assim? Sou turista aqui e quero conhecer os lugares.Como assim? Sou turista aqui e quero conhecer os lugares.
— — Ah, e falando em conhecer, tenho uma surpresa. - Ela anunciouAh, e falando em conhecer, tenho uma surpresa. - Ela anunciou  

assim que chegamos no píer. Acenei para Jaci antes de entrar no barco queassim que chegamos no píer. Acenei para Jaci antes de entrar no barco que   
nos levaria de volta a Manaus.nos levaria de volta a Manaus.

— — E o que é? - Perguntei.E o que é? - Perguntei.
—  —  Comprei  ingressos  para um musical  que vai  estrear  no teatroComprei  ingressos  para um musical  que vai  estrear  no teatro  

hoje! - Ágatha disse enquanto sentava-se ao meu lado.hoje! - Ágatha disse enquanto sentava-se ao meu lado.
— — Mesmo? Isso é o máximo, você sabe o quanto eu quero conhecerMesmo? Isso é o máximo, você sabe o quanto eu quero conhecer   

o teatro o teatro Amazonas. - Falei animada.Amazonas. - Falei animada.
—  —  Sim, eu sei.  Comprei os ingressos há semanas. O musical estáSim, eu sei.  Comprei os ingressos há semanas. O musical está   

disputadíssimo.disputadíssimo.
— — E qual é? - Perguntei enquanto tirava fotos das margens do rioE qual é? - Perguntei enquanto tirava fotos das margens do rio   

Negro. Era tudo tão lindo, mais incrível do que eu imaginava ou via nasNegro. Era tudo tão lindo, mais incrível do que eu imaginava ou via nas   
fotos. As milhares de árvores, formavam uma parede verde dos dois lados.fotos. As milhares de árvores, formavam uma parede verde dos dois lados.   
E havia muitos pássaros de várias cores voando por todos os lugares.E havia muitos pássaros de várias cores voando por todos os lugares.

— — Hum... um que eu sei que você adora.Hum... um que eu sei que você adora.
— — Ai Ágatha, não faça mais suspense. Qual é? - Pressionei.Ai Ágatha, não faça mais suspense. Qual é? - Pressionei.
— — O Fantasma da Ópera. - Anunciou ela e eu abri a boca.O Fantasma da Ópera. - Anunciou ela e eu abri a boca.
— — O quê? Não, isso não é possível! - Duvidei, ela torceu o nariz eO quê? Não, isso não é possível! - Duvidei, ela torceu o nariz e   

empurrou seus empurrou seus óculos de sol.óculos de sol.
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— — Eu não falo mentiras!Eu não falo mentiras!
— — Ah, isso é incrível Ágatha! Obrigada.Ah, isso é incrível Ágatha! Obrigada.
— — Viu? Eu disse que você ia amar vir aqui. Pena que já tenha que irViu? Eu disse que você ia amar vir aqui. Pena que já tenha que ir  

embora embora amanhã. - Lamentou ela ignorando os olhares insinuantes de umamanhã. - Lamentou ela ignorando os olhares insinuantes de um  
rapaz do grupo em nosso barco.rapaz do grupo em nosso barco.

—  —  Você sabe que tenho que trabalhar na segunda, e a viagem atéVocê sabe que tenho que trabalhar na segunda, e a viagem até  
Porto Alegre leva sete horas. - Lembrei-a.Porto Alegre leva sete horas. - Lembrei-a.

—  —  Ai  Lavígnia,  porque  você  não  falta  um dia?  Sabe  que aqueleAi  Lavígnia,  porque  você  não  falta  um dia?  Sabe  que aquele  
emprego é  seu!  Mesmo que falte  quatro  dias  por  semana,  o  vô  jamaisemprego é  seu!  Mesmo que falte  quatro  dias  por  semana,  o  vô  jamais   
permitiria que você fosse demitida.  permitiria que você fosse demitida.  -  Ágatha falou sabendo que aquela-  Ágatha falou sabendo que aquela  
história de proteção e nepotismo, me irritava até a alma.história de proteção e nepotismo, me irritava até a alma.

— — Quero ficar no emprego não porque sou neta do governador, masQuero ficar no emprego não porque sou neta do governador, mas  
por  meu trabalho Ágatha,  e  você sabe disso.  -  Esbravejei  e  ela  deu depor  meu trabalho Ágatha,  e  você sabe disso.  -  Esbravejei  e  ela  deu de  
ombros num gesto de indiferença.ombros num gesto de indiferença.

—  —  Nossa, você leva tudo muito a sério. Tem que parar com isso,Nossa, você leva tudo muito a sério. Tem que parar com isso,  
você tem vinte e quatro anos Lavígnia e não quarenta! - Ela disse e euvocê tem vinte e quatro anos Lavígnia e não quarenta! - Ela disse e eu   
revirei os olhos, de novo aquela história dos quarenta?! Mas que coisa!revirei os olhos, de novo aquela história dos quarenta?! Mas que coisa!

—  —  Vou  fingir  que  não  ouvi  isso.  -  Tentei  ignorar  a  observaçãoVou  fingir  que  não  ouvi  isso.  -  Tentei  ignorar  a  observação   
ridícula dela.ridícula dela.

— — Quer que eu repita? - Provocou minha irmã.Quer que eu repita? - Provocou minha irmã.
— — Ah, fique quieta Ágatha. - Repreendi e ela riu.Ah, fique quieta Ágatha. - Repreendi e ela riu.
Assim que chegamos a Manaus, fomos direto para o apartamentoAssim que chegamos a Manaus, fomos direto para o apartamento  

que Ágatha dividia com uma colega. Depois de um banho e de colocarque Ágatha dividia com uma colega. Depois de um banho e de colocar   
roupas totalmente secas, Ágatha me levou para conhecer a cidade. Manausroupas totalmente secas, Ágatha me levou para conhecer a cidade. Manaus  
é linda e com uma diversidade de coisas que são fascinantes.é linda e com uma diversidade de coisas que são fascinantes.

Almoçamos em uma grande feira, onde tinham sucos feitos diversasAlmoçamos em uma grande feira, onde tinham sucos feitos diversas   
frutas da região. Eu experimentei uns três diferentes! Mas, embora tivessefrutas da região. Eu experimentei uns três diferentes! Mas, embora tivesse   
motivos suficientes para me distrair, a história que Jaci e o rapaz haviammotivos suficientes para me distrair, a história que Jaci e o rapaz haviam  
me contado; não saía da minha cabeça. É claro que tinha minhas suspeitas,me contado; não saía da minha cabeça. É claro que tinha minhas suspeitas,   
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mas se perguntasse algo a Ágatha, eu já sabia a resposta. Mais ou menosmas se perguntasse algo a Ágatha, eu já sabia a resposta. Mais ou menos   
como a que ouvi no ano passado: Você está ficando louca.como a que ouvi no ano passado: Você está ficando louca.

Por isso mesmo, decidi arquivar o assunto para analisar mais tarde.Por isso mesmo, decidi arquivar o assunto para analisar mais tarde.   
Pois  naquele momento,  tudo que eu mais queria era saltar  pra fora doPois  naquele momento,  tudo que eu mais queria era saltar  pra fora do  
carro e correr para conhecer o teatro Amazonas.carro e correr para conhecer o teatro Amazonas.

—  —  Chegamos.  -  Anunciou minha irmã parando o carro  perto doChegamos.  -  Anunciou minha irmã parando o carro  perto do   
teatro.teatro.

— — Ai que bom, estou tão ansiosa! - Confessei espiando pela janela.Ai que bom, estou tão ansiosa! - Confessei espiando pela janela.
— — Estou vendo - ela riu - vamos?Estou vendo - ela riu - vamos?
— — Lógico! - Falei animada e um segundo depois já estava fora doLógico! - Falei animada e um segundo depois já estava fora do  

carro.carro.
— — Nossa, quanta gente. - Observou Ágatha guardando as chaves doNossa, quanta gente. - Observou Ágatha guardando as chaves do   

carro enquanto atravessávamos a rua. carro enquanto atravessávamos a rua. 
—  —  Ah, ele  é  tão  lindo.  -  Falei  admirada  contemplando a  imensaAh,  ele  é  tão  lindo.  -  Falei  admirada  contemplando a  imensa   

estrutura de três andares à minha frente. As paredes eram rosa e os pilaresestrutura de três andares à minha frente. As paredes eram rosa e os pilares   
era brancos, duas grandes era brancos, duas grandes escadarias conduziam à entrada principal.escadarias conduziam à entrada principal.

—  —  Momento pra foto! - Disse Ágatha tirando a câmera da minhaMomento pra foto! - Disse Ágatha tirando a câmera da minha   
mão. Eu sorri e o flash disparou me deixando meio confusa por algunsmão. Eu sorri e o flash disparou me deixando meio confusa por alguns   
milésimos de segundo.milésimos de segundo.

— — Vamos entrar, não vejo a hora de conhecê-lo por dentro. - Falei,Vamos entrar, não vejo a hora de conhecê-lo por dentro. - Falei,   
indo em direção a uma das escadas - Você vem muito aqui?indo em direção a uma das escadas - Você vem muito aqui?

—  —  Pra falar a verdade...  não. Essa é a segunda vez que venho. -Pra falar a verdade...  não. Essa é a segunda vez que venho. -   
Respondeu Ágatha Respondeu Ágatha e eu parei para encará-la com incredulidade.e eu parei para encará-la com incredulidade.

—  —  Você está há quase quatro anos aqui e só veio ao teatro duasVocê está há quase quatro anos aqui e só veio ao teatro duas  
vezes?!vezes?!

— — Qual é Lavígnia, sabe que não sou uma pessoa muito cultural.Qual é Lavígnia, sabe que não sou uma pessoa muito cultural.
— — Você é inacreditável! - Censurei-a quando chegamos ao topo daVocê é inacreditável! - Censurei-a quando chegamos ao topo da  

escadaria.escadaria.
— — Pelo menos eu sei que o teatro foi inaugurado em 1896! E vocêPelo menos eu sei que o teatro foi inaugurado em 1896! E você  
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sabia? - Ela me desafiou.sabia? - Ela me desafiou.
—  —  Hum...  é  claro  que  eu  sei!  Fiz  uma  pesquisa  na  internet.  -Hum...  é  claro  que  eu  sei!  Fiz  uma  pesquisa  na  internet.  -   

Respondi empinando Respondi empinando o nariz e minha irmã riu.o nariz e minha irmã riu.
— — Vou tirar outra foto, espera - ela anunciou se afastando de mim -Vou tirar outra foto, espera - ela anunciou se afastando de mim -   

Hum, está muito perto. - Ágatha disse dando alguns passos para trás.Hum, está muito perto. - Ágatha disse dando alguns passos para trás.
— — Cuidado, você está muito perto da escad... Ágatha! Cuidado, você está muito perto da escad... Ágatha! 
Exclamei quando o que eu previa aconteceu. Ela perdeu o equilíbrioExclamei quando o que eu previa aconteceu. Ela perdeu o equilíbrio   

e caiu, eu corri para tentar ajudá-la, mas não foi necessário. Ao invés dee caiu, eu corri para tentar ajudá-la, mas não foi necessário. Ao invés de   
descer a escadaria rolando, minha irmã havia ido parar nos braços de umdescer a escadaria rolando, minha irmã havia ido parar nos braços de um  
cara lindo de morrer.cara lindo de morrer.

— — Ah, desculpe eu... ou melhor, obrigada por não me deixar cair.Ah, desculpe eu... ou melhor, obrigada por não me deixar cair.
Disse ela com um sorriso quando o estranho a segurou pela cintura e a pôsDisse ela com um sorriso quando o estranho a segurou pela cintura e a pôs   
de volta sobre o primeiro degrau.de volta sobre o primeiro degrau.

" Hum, ele é forte. "" Hum, ele é forte. "

Pensei vendo com que facilidade ele a tinha erguido no ar.Pensei vendo com que facilidade ele a tinha erguido no ar.
— — Por nada gata, pode esbarrar em mim quantas vezes quiser. Por nada gata, pode esbarrar em mim quantas vezes quiser. 
Ele disse com um sorriso cheio de segundas intenções e minha irmãEle disse com um sorriso cheio de segundas intenções e minha irmã  

engoliu em seco. Ele a havia deixado sem jeito? Aquela era boa, pois, seengoliu em seco. Ele a havia deixado sem jeito? Aquela era boa, pois, se   
tinha  uma  pessoa  mais  extrovertida  e  cara  de  pau  que  Mariana,  eratinha  uma  pessoa  mais  extrovertida  e  cara  de  pau  que  Mariana,  era  
Ágatha. Ela ficou sem ação e o rapaz se afastou e quando passou por mimÁgatha. Ela ficou sem ação e o rapaz se afastou e quando passou por mim  
me deu um meio sorriso.me deu um meio sorriso.

Franzi as sobrancelhas,  havia algo de familiar nele.  Sim, eram osFranzi as sobrancelhas,  havia algo de familiar nele.  Sim, eram os   
olhos. Verdes e intensos como os olhos dos irmãos mistério - sim, porqueolhos. Verdes e intensos como os olhos dos irmãos mistério - sim, porque  
eu não havia esquecido as cenas estranhas que eles haviam protagonizadoeu não havia esquecido as cenas estranhas que eles haviam protagonizado   
- Lídia, Neitan e Léo.- Lídia, Neitan e Léo.

— — Nossa! Se toda vez que eu caísse fosse assim... - Ágatha falou comNossa! Se toda vez que eu caísse fosse assim... - Ágatha falou com  
um risinho. um risinho. 
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— — Eu que o diga. - Falei, pegando a câmera que ela me entregava.Eu que o diga. - Falei, pegando a câmera que ela me entregava.   
Geralmente,  toda vez que eu caía,  tinha um tributo à beleza masculinaGeralmente,  toda vez que eu caía,  tinha um tributo à beleza masculina   
esperando para me segurar.esperando para me segurar.

— — Vamos entrar.Vamos entrar.
Ágatha convidou e entramos no teatro seguindo o fluxo de pessoasÁgatha convidou e entramos no teatro seguindo o fluxo de pessoas   

bem vestidas, que também iam adentrando. Como de se esperar de umabem vestidas, que também iam adentrando. Como de se esperar de uma  
estrutura daquelas, o interior do teatro Amazonas era majestoso. Ágathaestrutura daquelas, o interior do teatro Amazonas era majestoso. Ágatha  
havia conseguido comprar ingressos para os melhores lugares. Na plateia.havia conseguido comprar ingressos para os melhores lugares. Na plateia.   
Terceira  fileira  em  frente  ao  palco.  A  estrutura  era  magnífica,  trêsTerceira  fileira  em  frente  ao  palco.  A  estrutura  era  magnífica,  três   
pavimentos  de  camarotes,  um palco  enorme,  lindas  telas  no  teto  e  umpavimentos  de  camarotes,  um palco  enorme,  lindas  telas  no  teto  e  um  
inacreditável lustre com milhares de cristais.inacreditável lustre com milhares de cristais.

Sentei na cadeira de estofado vermelho do lado do corredor. PresteiSentei na cadeira de estofado vermelho do lado do corredor. Prestei   
atenção  ao  movimento  das  pessoas  que  tomavam  seus  lugares  nosatenção  ao  movimento  das  pessoas  que  tomavam  seus  lugares  nos  
camarotes.  Era  tudo tão  lindo e  clássico,  que era  como se estivesse emcamarotes.  Era  tudo tão  lindo e  clássico,  que era  como se estivesse em  
algum lugar do século XVIII. Foi então que eu notei que do outro lado doalgum lugar do século XVIII. Foi então que eu notei que do outro lado do   
corredor, ao meu lado, estava o sujeito que havia segurado Ágatha.corredor, ao meu lado, estava o sujeito que havia segurado Ágatha.

— — Não olhe agora mas, seu salvador está do outro lado do corredor.Não olhe agora mas, seu salvador está do outro lado do corredor.   
- - Cutuquei-a e ela olhou discretamente para o rapaz que parecia distraídoCutuquei-a e ela olhou discretamente para o rapaz que parecia distraído   
procurando por alguma coisa.procurando por alguma coisa.  

—  —  Coincidências.  -  Ágatha  deu  de  ombros,  fingindo  não  seCoincidências.  -  Ágatha  deu  de  ombros,  fingindo  não  se   
importar. importar. 

Eu ri e continuei admirando a estrutura do lugar. Foi então que euEu ri e continuei admirando a estrutura do lugar. Foi então que eu   
notei um par de olhos que me fitavam sem cerimônia alguma. Na segundonotei um par de olhos que me fitavam sem cerimônia alguma. Na segundo   
fileira de camarotes à esquerda, um homem. Sim, um homem vestido defileira de camarotes à esquerda, um homem. Sim, um homem vestido de   
preto com negros cabelos compridos amarrados para trás. Eu o encarei porpreto com negros cabelos compridos amarrados para trás. Eu o encarei por  
apenas um segundo - não era lá muito educado ficar encarando as pessoasapenas um segundo - não era lá muito educado ficar encarando as pessoas   
- mas, aquilo foi o suficiente para me dar arrepios.- mas, aquilo foi o suficiente para me dar arrepios.

Pelo canto do olho espiei o camarote lá em cima, agora haviam trêsPelo canto do olho espiei o camarote lá em cima, agora haviam três   
pessoas. Um homem loiro e uma mulher de cabelos castanhos. O estranhopessoas. Um homem loiro e uma mulher de cabelos castanhos. O estranho  
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era que, os três olhavam na direção onde Ágatha e eu estávamos e tambémera que, os três olhavam na direção onde Ágatha e eu estávamos e também  
o estranho bonitão do outro lado. Mas, por que eles nos olhavam daqueleo estranho bonitão do outro lado. Mas, por que eles nos olhavam daquele   
jeito? Será que nos estavam confundindo com alguém?jeito? Será que nos estavam confundindo com alguém?

Eu não saberia responder. Só sabia que aquilo estava me deixandoEu não saberia responder. Só sabia que aquilo estava me deixando  
incomodada,  tinha algo muito  estranho neles.  Além é claro  da falta  deincomodada,  tinha algo muito  estranho neles.  Além é claro  da falta  de   
educação por ficar nos encarando, era algo em suas posturas elegantes eeducação por ficar nos encarando, era algo em suas posturas elegantes e   
sofisticadas. Senti um tremor percorrer meu corpo e não consegui evitar desofisticadas. Senti um tremor percorrer meu corpo e não consegui evitar de  
olhar  outra  vez,  o  do  meio  -  que  estava  de  preto  -  continuava  meolhar  outra  vez,  o  do  meio  -  que  estava  de  preto  -  continuava  me   
encarando sem expressão alguma. Mas, algo em seu rosto era assustador.encarando sem expressão alguma. Mas, algo em seu rosto era assustador.

A expressão era séria, mas trazia algo de ameaçador. Ele devia ter láA expressão era séria, mas trazia algo de ameaçador. Ele devia ter lá   
seus quarenta anos, mas algo em mim dizia que podia ter muito mais.seus quarenta anos, mas algo em mim dizia que podia ter muito mais.

"Vampiros?""Vampiros?"

Me  perguntei  olhando  assustada  para  eles,  e  então  as  luzes  seMe  perguntei  olhando  assustada  para  eles,  e  então  as  luzes  se   
apagaram e as primeiras notas de apagaram e as primeiras notas de O Fantasma da ÓperaO Fantasma da Ópera ecoaram de forma - ecoaram de forma -  
assustadoramente - adequada com a situação. Procurei prestar atenção aoassustadoramente - adequada com a situação. Procurei prestar atenção ao  
musical  de  Andrew  Lloyd  Webber,  mas,  estava  um  pouco  difícil.  Demusical  de  Andrew  Lloyd  Webber,  mas,  estava  um  pouco  difícil.  De   
repente,  comecei  a  sentir  frio.  Sim,  muito  frio.  Abracei  meu  corporepente,  comecei  a  sentir  frio.  Sim,  muito  frio.  Abracei  meu  corpo   
sentindo-me sentindo-me arrepiar, Ágatha havia me emprestado um vestido sem alçasarrepiar, Ágatha havia me emprestado um vestido sem alças  
de cetim azul escuro, mas estava muito calor quando saímos.de cetim azul escuro, mas estava muito calor quando saímos.

Na verdade, estava calor o tempo todo. Mas, de um instante para oNa verdade, estava calor o tempo todo. Mas, de um instante para o   
outro o ar ficou gelado.outro o ar ficou gelado.

— — Nossa, que frio. - Ágatha sussurrou se inclinando para mim e euNossa, que frio. - Ágatha sussurrou se inclinando para mim e eu  
assenti.assenti.

Olhei para o lado e - com a iluminação fraca que vinha do palco -Olhei para o lado e - com a iluminação fraca que vinha do palco -   
percebi que o salvador de Ágatha também parecia incomodado. Mas o quepercebi que o salvador de Ágatha também parecia incomodado. Mas o que  
será  que  estava  havendo?  Um  problema  nos  condicionadores  de  ar?será  que  estava  havendo?  Um  problema  nos  condicionadores  de  ar?   
Porém, poucas fileiras a frente, ninguém dava sinal que estava sentindoPorém, poucas fileiras a frente, ninguém dava sinal que estava sentindo  
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algum desconforto.algum desconforto.
Abracei meu corpo com mais força, e quando fui puxar o vestidoAbracei meu corpo com mais força, e quando fui puxar o vestido   

para  tentar  cobrir  mais  meus  joelhos,  quase  gritei.  Havia  uma discretapara  tentar  cobrir  mais  meus  joelhos,  quase  gritei.  Havia  uma discreta   
névoa esbranquiçada flutuando ao meu redor e de minha irmã também.névoa esbranquiçada flutuando ao meu redor e de minha irmã também.   
Dei graças por estar escuro e ninguém ter visto minha reação. Mas queDei graças por estar escuro e ninguém ter visto minha reação. Mas que   
droga era aquela?droga era aquela?

Imediatamente  meus  olhos  fugaram  para  o  camarote  das  trêsImediatamente  meus  olhos  fugaram  para  o  camarote  das  três   
figuras estranhas,  e  para minha surpresa,  eram apenas dois!  A mulher.figuras estranhas,  e  para minha surpresa,  eram apenas dois!  A mulher.   
Onde estava a mulher? O jovem do outro lado olhava diretamente para oOnde estava a mulher? O jovem do outro lado olhava diretamente para o   
camarote suspeito, ele também estava percebendo alguma coisa. Olhou aocamarote suspeito, ele também estava percebendo alguma coisa. Olhou ao  
redor e então olhou diretamente para mim, foi estranho, mas parecia algoredor e então olhou diretamente para mim, foi estranho, mas parecia algo   
tão comum.tão comum.

Como se não fosse a primeira vez que nos víamos. Como se já nosComo se não fosse a primeira vez que nos víamos. Como se já nos   
conhecêssemos, parecia que algo nos ligava. Bem, talvez fosse o fato dele -conhecêssemos, parecia que algo nos ligava. Bem, talvez fosse o fato dele -   
possivelmente  -  estar  se  perguntando  o  que  estava  havendo  ali,  assimpossivelmente  -  estar  se  perguntando  o  que  estava  havendo  ali,  assim  
como eu. Minha respiração ofegou inconscientemente, enquanto eu olhavacomo eu. Minha respiração ofegou inconscientemente, enquanto eu olhava  
a névoa se dissipar lentamente.a névoa se dissipar lentamente.

Logo, não estava mais frio. O clima havia voltado a ser como háLogo, não estava mais frio. O clima havia voltado a ser como há  
minutos  atrás,  olhei  para  cima  e  meu  coração  perdeu  uma  batida.  Aminutos  atrás,  olhei  para  cima  e  meu  coração  perdeu  uma  batida.  A  
mulher estava lá outra vez. Meus lábios tremeram e - mesmo não estandomulher estava lá outra vez. Meus lábios tremeram e - mesmo não estando   
mais  frio  -  continuei  abraçando  meu  corpo.  Algo  muito,  mas  muitomais  frio  -  continuei  abraçando  meu  corpo.  Algo  muito,  mas  muito   
estranho mesmo estava acontecendo ali.  E,  eu tinha certeza que aquelesestranho mesmo estava acontecendo ali.  E,  eu tinha certeza que aqueles   
três tinham algo a ver com aquilo. três tinham algo a ver com aquilo. 

Bem,  essa  era  a  minha  vida!  Onde  quer  que  eu  fosse,  acabavaBem,  essa  era  a  minha  vida!  Onde  quer  que  eu  fosse,  acabava  
topando com algo estranho. Era mais ou menos, como se eu fosse um imãtopando com algo estranho. Era mais ou menos, como se eu fosse um imã   
para  coisas  estranhas  e  sobrenaturais.  Será  que  era  só  pelo  fato  de  eupara  coisas  estranhas  e  sobrenaturais.  Será  que  era  só  pelo  fato  de  eu  
pertencer à uma das famílias que sabiam sobre vampiros? Ou a coisa erapertencer à uma das famílias que sabiam sobre vampiros? Ou a coisa era   
comigo  mesmo?  Pois  -  pelo  que  eu  sabia  -  nem  Ágatha  nem Marianacomigo  mesmo?  Pois  -  pelo  que  eu  sabia  -  nem  Ágatha  nem Mariana   
sequer acreditavam em vampiros. sequer acreditavam em vampiros. 
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— — Foi lindo, né? - Minha irmã me perguntou assim que saímos doFoi lindo, né? - Minha irmã me perguntou assim que saímos do  
teatro.teatro.

— — Hã... claro, foi perfeito. Obrigada por ter comprado os ingressos. -Hã... claro, foi perfeito. Obrigada por ter comprado os ingressos. -  
Falei, olhando para os lados.Falei, olhando para os lados.

—  —  Ok...  estou  vendo como você  gostou.  -  Ironizou ela  devido  àOk...  estou  vendo como você  gostou.  -  Ironizou ela  devido  à  
minha aparente distração. Na verdade, eu procurava ver os três estranhosminha aparente distração. Na verdade, eu procurava ver os três estranhos   
de novo.de novo.

— — Claro que eu gostei! Adoro O Fantasma da Ópera, só estou umClaro que eu gostei! Adoro O Fantasma da Ópera, só estou um  
pouco distraída.pouco distraída.

— — É, eu notei... ah, droga!É, eu notei... ah, droga!
— — O que foi? - Perguntei franzindo as sobrancelhas.O que foi? - Perguntei franzindo as sobrancelhas.
— — Perdi a echarpe que nossa mãe me deu, não acredito! - ReclamouPerdi a echarpe que nossa mãe me deu, não acredito! - Reclamou  

ela.ela.
— — Talvez tenha esquecido lá dentro.Talvez tenha esquecido lá dentro.
— — Espero que sim, já volto. - Disse minha irmã enquanto corria deEspero que sim, já volto. - Disse minha irmã enquanto corria de  

volta pra dentro do teatro Amazonas.volta pra dentro do teatro Amazonas.
—  —  Certo.  -  Concordei  andando  ao  lado  do  corrimão  branco,Certo.  -  Concordei  andando  ao  lado  do  corrimão  branco,  

aproveitei para admirar os canteiros com plantas bem cuidadas.aproveitei para admirar os canteiros com plantas bem cuidadas.
O movimento de pessoas já não era tão intenso quanto há algunsO movimento de pessoas já não era tão intenso quanto há alguns  

segundos. A maioria já havia se deslocado para o estacionamento ou jásegundos. A maioria já havia se deslocado para o estacionamento ou já   
havia indo embora mesmo. Caminhei até a frente do enorme teatro e mehavia indo embora mesmo. Caminhei até a frente do enorme teatro e me   
apoiei no corrimão. Era uma pequena altura até o chão.apoiei no corrimão. Era uma pequena altura até o chão.

— — Sim, eu os vi.Sim, eu os vi.
Escutei uma voz de homem e me afastei um pouco. Ao olhar paraEscutei uma voz de homem e me afastei um pouco. Ao olhar para   

baixo, vi um homem falando ao celular. Ele estava numa parte mais escurabaixo, vi um homem falando ao celular. Ele estava numa parte mais escura   
mas eu pude reconhecê-lo. Era o cara que havia segurado Ágatha. mas eu pude reconhecê-lo. Era o cara que havia segurado Ágatha. 

— — É claro que eu tenho certeza, já passei da fase de me enganar comÉ claro que eu tenho certeza, já passei da fase de me enganar com   
essas coisas! - ele pareceu exaltado, não era muito educado ficar escutandoessas coisas! - ele pareceu exaltado, não era muito educado ficar escutando  
a conversa dos outros, mas algo me dizia que o que ele falava tinha algoa conversa dos outros, mas algo me dizia que o que ele falava tinha algo   
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que eu deveria saber - Não posso ter  que eu deveria saber - Não posso ter  certeza, nem tínhamos certeza quecerteza, nem tínhamos certeza que  
eles estavam aqui.eles estavam aqui.

Continuou ele e eu dei um passo para trás, a fim de não ser vistaContinuou ele e eu dei um passo para trás, a fim de não ser vista   
caso ele olhasse para cima. Afinal, quem ele tinha visto? Seriam quem eucaso ele olhasse para cima. Afinal, quem ele tinha visto? Seriam quem eu  
estava pensando?estava pensando?

—  —  Mas  tem  mais  uma  coisa,  vi  duas  garotas  fora  do  comum,Mas  tem  mais  uma  coisa,  vi  duas  garotas  fora  do  comum,  
digamos assim.digamos assim.
Opa!  Como  assim?  Duas  garotas  fora  do  comum?  Estreitei  os  olhos  eOpa!  Como  assim?  Duas  garotas  fora  do  comum?  Estreitei  os  olhos  e   
prestei mais atenção na conversa.prestei mais atenção na conversa.

—  —  O quê? Mas como...  -  ele continuou - Sim, são Durani.  TenhoO quê? Mas como...  -  ele continuou - Sim, são Durani.  Tenho  
certeza.  certeza.  
            —             — O quê?! - Sussurrei completamente abismada. Como ele sabiaO quê?! - Sussurrei completamente abismada. Como ele sabia   
meu sobrenome? E como ele sabia que eu e minha irmã éramos Durani?meu sobrenome? E como ele sabia que eu e minha irmã éramos Durani?   
Ah não ser que... Ah não ser que... 

—  —  Encontrei! - Anunciou minha irmã aparecendo de repente e euEncontrei! - Anunciou minha irmã aparecendo de repente e eu  
me virei para  me virei para  olhá-olhá-la, mas logo olhei para baixo atrás dele. Porém ele jála, mas logo olhei para baixo atrás dele. Porém ele já   
havia sumido.havia sumido.

— — Droga!Droga!
—  —  O quê?! - Estranhou Ágatha me olhando com uma sobrancelhaO quê?! - Estranhou Ágatha me olhando com uma sobrancelha  

erguida.erguida.
            —             — Hã... é... nada não, esquece. - Desconversei enquanto ela cruzavaHã... é... nada não, esquece. - Desconversei enquanto ela cruzava  
os braços e fechava a cara. O que claramente significava que entendia queos braços e fechava a cara. O que claramente significava que entendia que   
algo tinha acontecido, e que com certeza, queria uma explicação.algo tinha acontecido, e que com certeza, queria uma explicação.

— — Ah é mesmo? E desde quando você simplesmente sai xingandoAh é mesmo? E desde quando você simplesmente sai xingando  
por aí sem motivos aparentes?por aí sem motivos aparentes?

— — Ágatha, é sério. Não foi nada mesmo, agora podemos ir? Ágatha, é sério. Não foi nada mesmo, agora podemos ir? 
            Perguntei começando a descer um dos lances de escada. Meu olhar            Perguntei começando a descer um dos lances de escada. Meu olhar   
varria  a  rua  à  procura  dele.  Só  tinha  uma explicação  para  aquilo.  Elevarria  a  rua  à  procura  dele.  Só  tinha  uma explicação  para  aquilo.  Ele   
conhecia minha família! Mas como? Ou era um vampiro ou um Caçador.conhecia minha família! Mas como? Ou era um vampiro ou um Caçador.   
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Como aquilo era possível? Em qualquer lugar do planeta que eu fosse, osComo aquilo era possível? Em qualquer lugar do planeta que eu fosse, os  
mistérios iriam atrás?mistérios iriam atrás?

—  —  Sabe que não acreditei numa palavra sequer do que me disse,Sabe que não acreditei numa palavra sequer do que me disse,   
não é? - Disse-me Ágatha enquanto entrávamos no carro. Como escaparnão é? - Disse-me Ágatha enquanto entrávamos no carro. Como escapar  
daquilo?daquilo?

— — Não sei do que está falando. - Retruquei.Não sei do que está falando. - Retruquei.
—  —  Que você  está  me escondendo alguma coisa,  Lavígnia.  OdeioQue você  está  me escondendo alguma coisa,  Lavígnia.  Odeio   

isso, não há segredos entre nós lembra? - Cobrou ela enquanto dirigia.isso, não há segredos entre nós lembra? - Cobrou ela enquanto dirigia.
Alguns  segundos  de  silêncio  se  passaram,  enquanto  eu  buscavaAlguns  segundos  de  silêncio  se  passaram,  enquanto  eu  buscava  

uma resposta.uma resposta.
— — Por que está tão interessada? Eu já disse, não foi nada Ágatha.Por que está tão interessada? Eu já disse, não foi nada Ágatha.
— — Sei lá, é que você com aquela sua história de coisas sobrenaturaisSei lá, é que você com aquela sua história de coisas sobrenaturais  

e essas coisas... - Disse ela e eu deixei o queixo cair, literalmente.e essas coisas... - Disse ela e eu deixei o queixo cair, literalmente.
— — Não acredito que você está me lembrando disso... Não acredito que você está me lembrando disso... 
—  —  É claro que não! Não estou falando sobre a Caroline, de formaÉ claro que não! Não estou falando sobre a Caroline, de forma  

alguma. Não sou  alguma. Não sou  um monstro, é que ainda fico preocupada com o queum monstro, é que ainda fico preocupada com o que  
você pode estar passando... ou vendo.você pode estar passando... ou vendo.

— — Está me chamando de louca outra vez? - Indaguei meio irritada eEstá me chamando de louca outra vez? - Indaguei meio irritada e   
ela  respirou  fundo  enquanto  mirava  a  rua  à  nossa  frente.  Pareciaela  respirou  fundo  enquanto  mirava  a  rua  à  nossa  frente.  Parecia  
pensativa.pensativa.

—  —  Não...  só que,  pensando bem...  ah esquece.  -  Desistiu ela e euNão...  só que,  pensando bem...  ah esquece.  -  Desistiu ela e eu  
balancei a cabeça.balancei a cabeça.

— — Certo, agora quem está sendo estranha é você! O que quer dizerCerto, agora quem está sendo estranha é você! O que quer dizer  
com isso? - Pressionei.com isso? - Pressionei.

—  —  Nada,  esquece.  -  Disse  ela,  mas  mesmo  assim  eu  fiqueiNada,  esquece.  -  Disse  ela,  mas  mesmo  assim  eu  fiquei   
desconfiada desconfiada com as suas palavras.com as suas palavras.

O que havia de errado com ela afinal? Por que havia tocado naqueleO que havia de errado com ela afinal? Por que havia tocado naquele   
assunto outra vez? Me perguntei o que podia estar acontecendo com ela.assunto outra vez? Me perguntei o que podia estar acontecendo com ela.   
Será que sabia de algo? Ah, que ridículo. É claro que não. Ninguém sabia,Será que sabia de algo? Ah, que ridículo. É claro que não. Ninguém sabia,   
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ninguém podia saber. Exceto é claro... ele. Quem seria aquele homem? Porninguém podia saber. Exceto é claro... ele. Quem seria aquele homem? Por  
que tinha dito aquilo e o que ele podia saber?que tinha dito aquilo e o que ele podia saber?

No dia seguinte, foi mais normal. Ágatha não voltou a tocar naqueleNo dia seguinte, foi mais normal. Ágatha não voltou a tocar naquele  
assunto outra  vez.  Ela me levou para conhecer a ONG ambiental  ondeassunto outra  vez.  Ela me levou para conhecer a ONG ambiental  onde  
estagiava e eu tive a oportunidade de ver de perto vários animais. Ficamosestagiava e eu tive a oportunidade de ver de perto vários animais. Ficamos   
por lá mais ou menos até a hora o meu voo pra São Paulo. Depois eu fariapor lá mais ou menos até a hora o meu voo pra São Paulo. Depois eu faria   
uma conexão até Porto Alegre, o que levaria umas sete ou oito horas.uma conexão até Porto Alegre, o que levaria umas sete ou oito horas.

— — Visita desse jeito não vale. - Disse minha irmã com um biquinhoVisita desse jeito não vale. - Disse minha irmã com um biquinho   
enquanto esperávamos no belo aeroporto de Manaus.enquanto esperávamos no belo aeroporto de Manaus.

— — Meu tempo anda bem disputado, você sabe. - Lembrei-a.Meu tempo anda bem disputado, você sabe. - Lembrei-a.
— — É claro, mas você tem que voltar.É claro, mas você tem que voltar.
— — E se fosse o contrário? Mariana ainda está chateada por não terE se fosse o contrário? Mariana ainda está chateada por não ter  

aparecido na festa dela.  Tem que ir para Porto Alegre também! -  Falei,aparecido na festa dela.  Tem que ir para Porto Alegre também! -  Falei,   
colocando  minha  mochila  no  ombro.  Meu  voo  já  fizera  a  segundacolocando  minha  mochila  no  ombro.  Meu  voo  já  fizera  a  segunda  
chamada.chamada.

— — Foi muito bom ver você, mas ainda estou com saudades. - MinhaFoi muito bom ver você, mas ainda estou com saudades. - Minha  
irmã disse antes de me abraçar.irmã disse antes de me abraçar.

—  —  Eu  também...  precisamos  morar  mais  perto  uma  da  outra.  -Eu  também...  precisamos  morar  mais  perto  uma  da  outra.  -   
Propus com um risinho.Propus com um risinho.

— — Hum... uma no sul e outra no norte não está dando certo né?Hum... uma no sul e outra no norte não está dando certo né?
                    ——  Han-han. - Balancei a cabeça - É melhor eu ir, já chamaram duasHan-han. - Balancei a cabeça - É melhor eu ir, já chamaram duas  
vezes.vezes.
                        — — É verdade, até a próxima. - Ela disse com um sorriso embargado.É verdade, até a próxima. - Ela disse com um sorriso embargado.
  — — Até lá. Até lá. 

Falei antes de dar um beijo nela e ir em direção ao embarque. AFalei antes de dar um beijo nela e ir em direção ao embarque. A  
esperança do reencontro, é o conforto da despedida. Essas palavras soaramesperança do reencontro, é o conforto da despedida. Essas palavras soaram  
em minha mente quando já do outro lado do vidro, acenei para minhaem minha mente quando já do outro lado do vidro, acenei para minha  
irmã. Com um suspiro, fui em direção da aeronave. A viagem de volta foiirmã. Com um suspiro, fui em direção da aeronave. A viagem de volta foi   
tão cansativa quanto a da ida. Quando levantei da minha poltrona, depoistão cansativa quanto a da ida. Quando levantei da minha poltrona, depois   
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da  aterrissagem  em  solo  gaúcho,  estava  com  minhas  pernas  quaseda  aterrissagem  em  solo  gaúcho,  estava  com  minhas  pernas  quase  
dormentes.dormentes.

Equilibrei minha mochila no ombro e desci pela escada de metal. AEquilibrei minha mochila no ombro e desci pela escada de metal. A   
noite já havia caído e o aeroporto estava todo iluminado. As luzes brancasnoite já havia caído e o aeroporto estava todo iluminado. As luzes brancas   
refletiam no piso brilhante do saguão, e pessoas andavam de lá para cárefletiam no piso brilhante do saguão, e pessoas andavam de lá para cá   
arrastando suas malas de rodinhas.arrastando suas malas de rodinhas.

— — Oh, minha nossa você viu aquilo?Oh, minha nossa você viu aquilo?
— — Vi mas não consigo acreditar! Que homem mais lindo.Vi mas não consigo acreditar! Que homem mais lindo.
Comentaram duas  jovens  e  ouvi  quando passaram por  mim emComentaram duas  jovens  e  ouvi  quando passaram por  mim em  

direção ao embarque. Dei uma olhada ao redor, e descobri que a cada dezdireção ao embarque. Dei uma olhada ao redor, e descobri que a cada dez   
mulheres  daquele  lugar,  nove   olhavam  numa  certa  direção.  Segui  osmulheres  daquele  lugar,  nove   olhavam  numa  certa  direção.  Segui  os   
olhares e encontrei o motivo da distração delas encostado num dos pilaresolhares e encontrei o motivo da distração delas encostado num dos pilares  
brancos. Lindo como sempre, todo de preto e de braços cruzados. Meubrancos. Lindo como sempre, todo de preto e de braços cruzados. Meu  
amor  vampiro  monopolizava  as  atenções  femininas  com  seu  corpoamor  vampiro  monopolizava  as  atenções  femininas  com  seu  corpo  
malhado e rosto lindo.malhado e rosto lindo.

Eu sorri  quando nossos olhos  se  encontraram.  É claro que ele  jáEu sorri  quando nossos olhos  se  encontraram.  É claro que ele  já   
devia estar de olho em mim desde o primeiro momento que pus um pé nodevia estar de olho em mim desde o primeiro momento que pus um pé no   
saguão.  Damian  se  afastou  do  pilastre  quando  eu  já  estava  perto.  Foisaguão.  Damian  se  afastou  do  pilastre  quando  eu  já  estava  perto.  Foi   
engraçado quando uma mulher - de seus quarenta anos - passou por nósengraçado quando uma mulher - de seus quarenta anos - passou por nós   
dando uma bela encarada nele acompanhada de um suspiro nada discreto.dando uma bela encarada nele acompanhada de um suspiro nada discreto.   
Damian olhou para ela por uma fração de segundo e logo olhou para mimDamian olhou para ela por uma fração de segundo e logo olhou para mim  
de volta.de volta.

— — Arrasando os corações, senhor Moreton? - Brinquei.Arrasando os corações, senhor Moreton? - Brinquei.
— — Mas desejo conquistar apenas o seu, senhorita Durani.Mas desejo conquistar apenas o seu, senhorita Durani.

Damian disse enlaçando minha cintura e me prendendo com força contraDamian disse enlaçando minha cintura e me prendendo com força contra   
seu corpo.seu corpo.

— — Ele é todo seu. - Falei antes de ter meus lábios arrebatados pelosEle é todo seu. - Falei antes de ter meus lábios arrebatados pelos  
dele em um beijo digno das telas de Hollywood. Apoiei minhas mãos emdele em um beijo digno das telas de Hollywood. Apoiei minhas mãos em   
seus ombros enquanto ele comandava o beijo de uma forma como nuncaseus ombros enquanto ele comandava o beijo de uma forma como nunca   
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tinha feito. tinha feito. - - Ousado. - Ofeguei quando seus lábios se afastaram dos meus.Ousado. - Ofeguei quando seus lábios se afastaram dos meus.
—  —  Saudade - corrigiu ele - não pode imaginar o quanto senti suaSaudade - corrigiu ele - não pode imaginar o quanto senti sua  

falta.falta.
— — Mas foram só dois dias.Mas foram só dois dias.
—  —  Foi  tempo  suficiente  em  me  tentar  em  ir  atrás  de  você.  -Foi  tempo  suficiente  em  me  tentar  em  ir  atrás  de  você.  -   

Sussurrou Sussurrou ele com os lábios roçando nos meus.ele com os lábios roçando nos meus.
—  —  Hum... eu teria adorado. - Falei quando ele me soltou. DamianHum... eu teria adorado. - Falei quando ele me soltou. Damian  

sorriu de canto e tirou a mochila do meu ombro e pôs sobre o dele.sorriu de canto e tirou a mochila do meu ombro e pôs sobre o dele.
—  —  Acho  que  estou  viciado  em  você.  -  Damian  disse  segurandoAcho  que  estou  viciado  em  você.  -  Damian  disse  segurando  

minha mão. Nossos dedos se entrelaçaram, eu adorava aquelas pequenasminha mão. Nossos dedos se entrelaçaram, eu adorava aquelas pequenas   
intimidades entre nós.intimidades entre nós.   
                  — — Hum... acha mesmo? Pois eu tenho certeza de que sou viciada emHum... acha mesmo? Pois eu tenho certeza de que sou viciada em   
você.você.

—  —  Ah, eu estava tentando me conter...  Mas já que você insiste... -Ah, eu estava tentando me conter...  Mas já que você insiste... -   
Damian  deixou  a  frase  no  ar  e  me  puxou  outra  vez  para  ele.  -  SouDamian  deixou  a  frase  no  ar  e  me  puxou  outra  vez  para  ele.  -  Sou  
completamente viciado em você, completamente viciado em você, apaixonado e obcecado. Satisfeita?apaixonado e obcecado. Satisfeita?

Perguntou ele depois de dar vários beijinhos em meus lábios.  EuPerguntou ele depois de dar vários beijinhos em meus lábios.  Eu  
suspirei antes de olhar em seus olhos.suspirei antes de olhar em seus olhos.

— — Sim... por enquanto. Sim... por enquanto. 
Brinquei  e  ele  riu  enquanto  íamos  em  direção  ao  eclipse  dele,  que  seBrinquei  e  ele  riu  enquanto  íamos  em  direção  ao  eclipse  dele,  que  se  
destacava como uma joia entre bijuterias no estacionamento do aeroporto.destacava como uma joia entre bijuterias no estacionamento do aeroporto.  
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             2. Contagem regressiva 2. Contagem regressiva   

QQuando o carro parou em frente ao portão da minha casa, asuando o carro parou em frente ao portão da minha casa, as   

luzes estavam acesas. Mas sem dúvida, o que mais me chamou a atençãoluzes estavam acesas. Mas sem dúvida, o que mais me chamou a atenção  
foi a Land Rover do Neitan parada perto do portão.   foi a Land Rover do Neitan parada perto do portão.   

—  —  Não quer entrar?  -  Convidei  meu namorado que tinha ficadoNão quer entrar?  -  Convidei  meu namorado que tinha ficado   
mal-humorado ao perceber que meus amigos estavam em casa.mal-humorado ao perceber que meus amigos estavam em casa.

— — Acho melhor não. Você deve estar cansada da viagem.Acho melhor não. Você deve estar cansada da viagem.
—  —  Tem certeza? Sabe que sempre tenho tempo pra você.  -  Falei,Tem certeza? Sabe que sempre tenho tempo pra você.  -  Falei,   

dando uma piscadela, mas a expressão dele não mudou nada - Damian, odando uma piscadela, mas a expressão dele não mudou nada - Damian, o   
que foi?que foi?

—  —  Por  que  esse  cara  tem sempre  que  estar  atrás  de  você?  -  ElePor  que  esse  cara  tem sempre  que  estar  atrás  de  você?  -  Ele  
apontou o carro do Neit.apontou o carro do Neit.

—  —  Hã...  isso  é  uma cena  de  ciúmes?  -  zombei  mas  isso  pareceuHã...  isso  é  uma cena  de  ciúmes?  -  zombei  mas  isso  pareceu  
deixá-lo  ainda  mais  irritado   -  Ah,  Damian  por  favor.  Eles  são  meusdeixá-lo  ainda  mais  irritado   -  Ah,  Damian  por  favor.  Eles  são  meus  
amigos, é muito normal que eles venham aqui. Não acha?amigos, é muito normal que eles venham aqui. Não acha?

—  —   Quem sabe os outros dois sejam só amigos mesmo, mas não Quem sabe os outros dois sejam só amigos mesmo, mas não  
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gosto da forma que o mais velho olha pra você! - Retrucou ele.gosto da forma que o mais velho olha pra você! - Retrucou ele.
— — Essa é definitivamente a última coisa no mundo que eu esperava.Essa é definitivamente a última coisa no mundo que eu esperava.   

Você fazendo uma "ceninha" de ciúmes por causa do Neit! - Duvidei.Você fazendo uma "ceninha" de ciúmes por causa do Neit! - Duvidei.
— — Hum... Neit? - Ele repetiu juntando as sobrancelhas sob aquelesHum... Neit? - Ele repetiu juntando as sobrancelhas sob aqueles  

olhos lindos e eu ri.olhos lindos e eu ri.
—  —  É  o  apelido  dele.  -  Justifiquei  ouvindo  um  som  irritadoÉ  o  apelido  dele.  -  Justifiquei  ouvindo  um  som  irritado  

escapando por seus lábios - não rosna pra mim, seu vampiro malvado!escapando por seus lábios - não rosna pra mim, seu vampiro malvado!
Falei enquanto me inclinava para ele ao mesmo tempo em que oFalei enquanto me inclinava para ele ao mesmo tempo em que o  

puxava pela camiseta.puxava pela camiseta.
— — Malvado é?Malvado é?
— — Hum-hum... muito malvado. - Concordei antes de nos beijarmosHum-hum... muito malvado. - Concordei antes de nos beijarmos  

-  Então,  nos  vemos  amanhã?  -  Perguntei  assim  que  nossos  lábios  se-  Então,  nos  vemos  amanhã?  -  Perguntei  assim  que  nossos  lábios  se  
separaram.separaram.

— — Amanhã à noite. - Concordou ele e eu sorri e me virei para abrir aAmanhã à noite. - Concordou ele e eu sorri e me virei para abrir a   
porta  -  está  bronzeada.  -  Damian  observou  passando  a  mão  por  meuporta  -  está  bronzeada.  -  Damian  observou  passando  a  mão  por  meu  
ombro.ombro.

—  —  É, não tem ideia de como é calor no Amazonas. -  É, não tem ideia de como é calor no Amazonas. -  "E como tem"E como tem   
coisas estranhas acontecendo por lá! "coisas estranhas acontecendo por lá! " completei mentalmente - Até amanhã. completei mentalmente - Até amanhã.

— — Até. Até. 
Ouvi-o dizer enquanto fechava a porta do carro. Como sempre, eleOuvi-o dizer enquanto fechava a porta do carro. Como sempre, ele  

acelerou  o  carro  de  forma  absurda,  só  que  daquela  vez  parecia  teracelerou  o  carro  de  forma  absurda,  só  que  daquela  vez  parecia  ter  
esquecido - ou não - o freio de mão puxado, pois o carro saiu cantandoesquecido - ou não - o freio de mão puxado, pois o carro saiu cantando   
pneus!  Olhei pasmada enquanto o eclipse sumia em direção à saída dopneus!  Olhei pasmada enquanto o eclipse sumia em direção à saída do  
condomínio. É, definitivamente ele estava muito irritado com a presençacondomínio. É, definitivamente ele estava muito irritado com a presença  
do Neitan ali. O que para mim, era um absurdo. Nunca iria acontecer nadado Neitan ali. O que para mim, era um absurdo. Nunca iria acontecer nada   
entre Neitan e eu... nunca.entre Neitan e eu... nunca.

— — Ah, você já chegou! - exclamou Mariana saindo pela porta - BemAh, você já chegou! - exclamou Mariana saindo pela porta - Bem  
que eu  que eu  imaginei que aquele barulho de pneus cantando era do carro doimaginei que aquele barulho de pneus cantando era do carro do  
Damian.Damian.
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— — Oi pra você também. - Fui irônica e ela riu.Oi pra você também. - Fui irônica e ela riu.
— — Oi Lavígnia, como foi a viagem? - Mari perguntou – mais irônicaOi Lavígnia, como foi a viagem? - Mari perguntou – mais irônica  

que eu - enquanto eu entrava.que eu - enquanto eu entrava.
— — Foi bem... interessante.Foi bem... interessante.
— — Oi Nia! - Alguém disse de forma esbaforida. Torci o nariz ao verOi Nia! - Alguém disse de forma esbaforida. Torci o nariz ao ver   

Léo vindo na Léo vindo na minha direção - Como vai, guria? minha direção - Como vai, guria? 
Ele perguntou me abraçando pela cintura e me erguendo no ar comEle perguntou me abraçando pela cintura e me erguendo no ar com  

apenas  um  braço.  A  outra  mão  estava  ocupada  com  um  copo  deapenas  um  braço.  A  outra  mão  estava  ocupada  com  um  copo  de  
refrigerante.refrigerante.

— — Ai... - eu disse, rindo quando ele me soltou - Estou bem, mas nãoAi... - eu disse, rindo quando ele me soltou - Estou bem, mas não   
me chame assim! Quem te ensinou?me chame assim! Quem te ensinou?

Fingi estar revoltada e Léo olhou de forma significativa para minhaFingi estar revoltada e Léo olhou de forma significativa para minha  
prima que deu de ombros.prima que deu de ombros.

— — Oras, é um apelido tão bonitinho. - Declarou Lídia surgindo daOras, é um apelido tão bonitinho. - Declarou Lídia surgindo da   
direção do banheiro.direção do banheiro.

— — Nem brinque com isso! - Avisei quando ela veio me dar um beijo.Nem brinque com isso! - Avisei quando ela veio me dar um beijo.
— — Se divertiu muito lá em Manaus? - Ela perguntou levantando aSe divertiu muito lá em Manaus? - Ela perguntou levantando a  

sobrancelha delicada.sobrancelha delicada.
— — Ah... sim, foi bem legal. Nadei com os botos!Ah... sim, foi bem legal. Nadei com os botos!
— — Nossa! Como você teve coragem? - Admirou-se Mariana.Nossa! Como você teve coragem? - Admirou-se Mariana.
— — Não é assim tão terrível - dei de ombros - Eles são lindos.Não é assim tão terrível - dei de ombros - Eles são lindos.
— — Hum... eu não iria, que medo!Hum... eu não iria, que medo!
Disse minha prima se jogando no sofá ao lado de Léo, eles estavamDisse minha prima se jogando no sofá ao lado de Léo, eles estavam  

assistindo  o  assistindo  o  filme  filme  X-Man  EvolutionX-Man  Evolution.  Lancei  um olhar  curioso  pela  sala,.  Lancei  um olhar  curioso  pela  sala,  
Lídia sorriu de canto e sussurrou para mim:Lídia sorriu de canto e sussurrou para mim:

— — O Neit não veio, está meio ocupado essa noite.O Neit não veio, está meio ocupado essa noite.
— — Ah... - eu a olhei surpresa -  Bem, então vou subir e descansar umAh... - eu a olhei surpresa -  Bem, então vou subir e descansar um  

pouco.pouco.
Anunciei  me virando para as escadas  e os ouvi assentir  atrás deAnunciei  me virando para as escadas  e os ouvi assentir  atrás de  
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mim. Subi  as  escadas  como um raio,  quando entrei  em meu quarto  vimim.  Subi  as  escadas  como um raio,  quando entrei  em meu quarto  vi   
minha Néftis na cama. Depois de fazer uns afagos nela, me perguntei porminha Néftis na cama. Depois de fazer uns afagos nela, me perguntei por  
que tinha ficado decepcionada por não ter visto Neitan. Revirei os olhos eque tinha ficado decepcionada por não ter visto Neitan. Revirei os olhos e   
disse pra mim mesma que parasse  de agir  como uma boba.  Não faziadisse pra mim mesma que parasse  de agir  como uma boba.  Não fazia   
diferença vê-lo ou não. diferença vê-lo ou não. 

"Com o que será que ele está ocupado? Ah, Lavígnia pare com isso! ""Com o que será que ele está ocupado? Ah, Lavígnia pare com isso! "  

Pensei  com raiva  de  mim mesma enquanto  ia  tomar  um banho.Pensei  com raiva  de  mim mesma enquanto  ia  tomar  um banho.   
Depois disso desci para a sala e dividi o lado vegetariano da pizza, queDepois disso desci para a sala e dividi o lado vegetariano da pizza, que  
haviam pedido, com a Lídia. Enquanto assistíamos o filme, eles me fizeramhaviam pedido, com a Lídia. Enquanto assistíamos o filme, eles me fizeram  
contar tudo que eu podia lembrar sobre o Amazonas. A curiosidade delescontar tudo que eu podia lembrar sobre o Amazonas. A curiosidade deles   
era um pouco surpreendente, Léo por exemplo, queria saber tudo quantoera um pouco surpreendente, Léo por exemplo, queria saber tudo quanto  
era detalhe do teatro.era detalhe do teatro.

—  —  Legal - disse Léo no fim da noite enquanto eu abria o portão -Legal - disse Léo no fim da noite enquanto eu abria o portão -   
Quero  ir  junto  na  próxima,  avise  hein?  -  Falou  se  referindo  à  minhaQuero  ir  junto  na  próxima,  avise  hein?  -  Falou  se  referindo  à  minha  
viagem. viagem. 

— — Pode deixar que eu aviso.Pode deixar que eu aviso.
— — Boa noite. - Disse Lídia passando por mim.Boa noite. - Disse Lídia passando por mim.
— — Até a próxima. - Falou Léo antes de entrar no carro.Até a próxima. - Falou Léo antes de entrar no carro.
— — Tchau. - Mariana e eu dissemos em uníssono.Tchau. - Mariana e eu dissemos em uníssono.
—  —  Ai...  -  disse  minha prima enquanto  voltávamos pra  casa -  AsAi...  -  disse  minha prima enquanto  voltávamos pra  casa -  As   

aulas começam amanhã.aulas começam amanhã.
— — E qual o problema? Pensei que estivesse ansiosa pela faculdade. -E qual o problema? Pensei que estivesse ansiosa pela faculdade. -   

Falei, fechando a porta.Falei, fechando a porta.
— — E estou mas... acho que me acostumei em ter aqueles dois comoE estou mas... acho que me acostumei em ter aqueles dois como  

colegas.colegas.
Choramingou ela e eu entendi tudo. Estava chateada em ter que se afastarChoramingou ela e eu entendi tudo. Estava chateada em ter que se afastar   
dos amigos.dos amigos.
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—  —  Hum,  mas  eles  já  se  formaram,  né?  -  Disse  lembrando  daHum,  mas  eles  já  se  formaram,  né?  -  Disse  lembrando  da   
conversa na usina com conversa na usina com Neitan no mês passado.Neitan no mês passado.

— — Sim e vão voltar pra Bom Jesus de vez.Sim e vão voltar pra Bom Jesus de vez.
— — Mesmo? - me admirei - Quando? - Indaguei enquanto subíamosMesmo? - me admirei - Quando? - Indaguei enquanto subíamos  

as escadas.as escadas.
— — Acho que na semana que vem...Acho que na semana que vem...
—  —  Que pena...  vou  sentir  falta  deles.  -  Falei  com sinceridade aoQue pena...  vou  sentir  falta  deles.  -  Falei  com sinceridade ao  

segurar a maçaneta da porta do meu quarto.segurar a maçaneta da porta do meu quarto.
— — E eu também... vou dormir cedo. As minhas aulas são de manhã,E eu também... vou dormir cedo. As minhas aulas são de manhã,  

boa noite.boa noite.
— — Boa noite.Boa noite.
Respondi antes de entrar. Eu sabia que teria um dia estressante noRespondi antes de entrar. Eu sabia que teria um dia estressante no  

trabalho, então era melhor dormir cedo. Savanah tinha enfiado na cabeçatrabalho, então era melhor dormir cedo. Savanah tinha enfiado na cabeça   
que eu deveria ler todos os processos e relatórios da área  de segurança, eque eu deveria ler todos os processos e relatórios da área  de segurança, e   
francamente, isso estava acabando comigo. Às vezes eu sentia vontade defrancamente, isso estava acabando comigo. Às vezes eu sentia vontade de  
abandonar tudo e sumir da cidade, talvez isso acontecesse pois eu sentiaabandonar tudo e sumir da cidade, talvez isso acontecesse pois eu sentia   
que estava em contagem regressiva para jogar tudo pro alto de vez.que estava em contagem regressiva para jogar tudo pro alto de vez.

Depois de escovar os dentes, desliguei a luz e fui para a cama. EraDepois de escovar os dentes, desliguei a luz e fui para a cama. Era  
estranho,  mas  mesmo depois  de  passar  quase  o  dia  todo  no  avião,  euestranho,  mas  mesmo depois  de  passar  quase  o  dia  todo  no  avião,  eu   
estava  cansada.  Então,  não  demorei  muito  para  dormir  com  Néftisestava  cansada.  Então,  não  demorei  muito  para  dormir  com  Néftis   
enrolada nos meus pés.enrolada nos meus pés.

— — Lavígnia. - Ouvi meu nome e me remexi sonolenta na cama. - Lavígnia.Lavígnia. - Ouvi meu nome e me remexi sonolenta na cama. - Lavígnia.
Ouvi de novo e só então me dei conta de que não estava sonhando, alguémOuvi de novo e só então me dei conta de que não estava sonhando, alguém   

estava me chamando. Abri os olhos devagar e espiei por cima do meu ombro. Meestava me chamando. Abri os olhos devagar e espiei por cima do meu ombro. Me   
sentei na cama encolhendo-me rapidamente contra a cabeceira. Em frente à minhasentei na cama encolhendo-me rapidamente contra a cabeceira. Em frente à minha   
cama estava alguém. Uma mulher de cabelos compridos e cacheados, usando umacama estava alguém. Uma mulher de cabelos compridos e cacheados, usando uma   
roupa preta e colada ao corpo.roupa preta e colada ao corpo.

— — Quem é você? Como entrou aqui?Quem é você? Como entrou aqui?
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Exigi totalmente apavorada. Mas ela não me respondeu, apenas continuavaExigi totalmente apavorada. Mas ela não me respondeu, apenas continuava   
me olhando de forma estranha, distante.me olhando de forma estranha, distante.

—  —  Você  precisa  voltar.  -  Ela  disse  eu  eu  prendi  a  respiração  por  umVocê  precisa  voltar.  -  Ela  disse  eu  eu  prendi  a  respiração  por  um   
momento.momento.

— — Quem é você? Por que entrou aqui? - Exigi de novo mas era como se elaQuem é você? Por que entrou aqui? - Exigi de novo mas era como se ela   
não me escutasse - Tudo bem, vou chamar a polícia.não me escutasse - Tudo bem, vou chamar a polícia.

Decidi me inclinando em direção ao criado mudo, afim de pegar o telefoneDecidi me inclinando em direção ao criado mudo, afim de pegar o telefone   
sem fio. Porém, quando fui pegá-lo minha mão o atravessou como se ele fosse umsem fio. Porém, quando fui pegá-lo minha mão o atravessou como se ele fosse um   
holograma... ou eu.holograma... ou eu.

—  —  Ah  minha  nossa!  -  Me  apavorei  voltando  a  me  encolher  contra  aAh  minha  nossa!  -  Me  apavorei  voltando  a  me  encolher  contra  a   
cabeceira. A estranha ainda me olhava calma e placidamente. Seus olhos castanhoscabeceira. A estranha ainda me olhava calma e placidamente. Seus olhos castanhos   
eram grandes e brilhantes.   eram grandes e brilhantes.   

— — Você tem que voltar, Lavígnia. - Ela repetiu.Você tem que voltar, Lavígnia. - Ela repetiu.
—  —  Voltar? Voltar pra onde? Do que você está falando? - Indaguei meioVoltar? Voltar pra onde? Do que você está falando? - Indaguei meio   

ofegante. O que era aquilo afinal? Uma experiência sobrenatural?ofegante. O que era aquilo afinal? Uma experiência sobrenatural?
— — Volte... volte... - Ela repetia de forma fantasmagórica o que estava meVolte... volte... - Ela repetia de forma fantasmagórica o que estava me   

apavorando mais. apavorando mais. 
— — Pra onde você quer que eu volte? - Resolvi entrar no jogo sobrenatural.Pra onde você quer que eu volte? - Resolvi entrar no jogo sobrenatural.
— — Volte...Volte...
Ela disse mais uma vez, então seu corpo foi se desvanecendo como fumaça eEla disse mais uma vez, então seu corpo foi se desvanecendo como fumaça e   

sumiu como um fantasma.sumiu como um fantasma.

Levantei  tão  rápido  na  cama que  só  abri  meus  olhos  quando jáLevantei  tão  rápido  na  cama que  só  abri  meus  olhos  quando já  
estava sentada. Fiquei olhando para o escuro por vários minutos enquantoestava sentada. Fiquei olhando para o escuro por vários minutos enquanto  
minha respiração se acalmava.  Havia sido um sonho.  Um sonho muitominha respiração se acalmava.  Havia sido um sonho.  Um sonho muito   
estranho, o que tinha sido aquilo? Foi tão real... quem seria aquela mulher?estranho, o que tinha sido aquilo? Foi tão real... quem seria aquela mulher?   
Fiquei  me perguntando enquanto  fitava o quarto  vazio  mergulhado naFiquei  me perguntando enquanto  fitava o quarto  vazio  mergulhado na  
escuridão. Ela disse pra eu voltar, mas voltar para onde? escuridão. Ela disse pra eu voltar, mas voltar para onde? 

"Só posso estar ficando maluca, foi um sonho, apenas um sonho.""Só posso estar ficando maluca, foi um sonho, apenas um sonho."
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Falei para mim mesma enquanto voltava a deitar. Embora quisesseFalei para mim mesma enquanto voltava a deitar. Embora quisesse  
retomar o sono, foi quase impossível. Mesmo que não tivesse sido nada,retomar o sono, foi quase impossível. Mesmo que não tivesse sido nada,   
apenas um sonho estranho, ele não saía da minha cabeça. A mulher, suaapenas um sonho estranho, ele não saía da minha cabeça. A mulher, sua  
aparência, seu olhar e principalmente, o que ela me disse. Voltar? Voltaraparência, seu olhar e principalmente, o que ela me disse. Voltar? Voltar  
para onde? Fiquei me perguntando até finalmente conciliar o sono.para onde? Fiquei me perguntando até finalmente conciliar o sono.

—  —  Devia  ter  escolhido  o  turno  da  tarde.  -  Observei  na  manhãDevia  ter  escolhido  o  turno  da  tarde.  -  Observei  na  manhã  
seguinte enquanto tomava  café. Mariana estava quase caindo por cima daseguinte enquanto tomava  café. Mariana estava quase caindo por cima da  
xícara.xícara.

— — É... eu acho que sim. Mas eu queria ter a tarde livre. - ConcordouÉ... eu acho que sim. Mas eu queria ter a tarde livre. - Concordou   
ela antes de um bocejo. - Mas e você? Por que está acordada tão cedo?ela antes de um bocejo. - Mas e você? Por que está acordada tão cedo?   
Pensei que seu horário de entrar no trabalho fosse nove horas.Pensei que seu horário de entrar no trabalho fosse nove horas.

— — Hum... é sim, mas não consegui dormir muito bem.Hum... é sim, mas não consegui dormir muito bem.
Expliquei olhando de soslaio para o relógio na parede que marcavaExpliquei olhando de soslaio para o relógio na parede que marcava  

sete horas. Não voltei a ter o sonho estranho, mas ele havia conseguidosete horas. Não voltei a ter o sonho estranho, mas ele havia conseguido  
tirar a minha paz e atrapalhar bastante minha noite.tirar a minha paz e atrapalhar bastante minha noite.

— — Nossa, que azar. Dormir é tão bom... queria estar na minha cama.Nossa, que azar. Dormir é tão bom... queria estar na minha cama.  
-  Choramingou ela enquanto levantava-se.  -  Bem, vou indo.  Não quero- Choramingou ela enquanto levantava-se.  -  Bem, vou indo.  Não quero   
chegar atrasada no primeiro dia de aula.chegar atrasada no primeiro dia de aula.

— — Tenha cuidado com aqueles trotes idiotas que os veteranos fazemTenha cuidado com aqueles trotes idiotas que os veteranos fazem  
pros calouros. - Avisei.pros calouros. - Avisei.

— — Ah, pode deixar. Mas acho que o pessoal está pegando mais leveAh, pode deixar. Mas acho que o pessoal está pegando mais leve   
depois de tantos problemas com a polícia. Tchau.depois de tantos problemas com a polícia. Tchau.

— — Boa aula. - Eu disse antes dela sair.Boa aula. - Eu disse antes dela sair.
Fiquei na cozinha até minha hora de sair. Eu tentava não dar tantaFiquei na cozinha até minha hora de sair. Eu tentava não dar tanta   

atenção àquele sonho esquisito, mas ele voltava à minha mente como seatenção àquele sonho esquisito, mas ele voltava à minha mente como se  
por vontade própria.  Eu era  por vontade própria.  Eu era  totalmente inclinada a dar  atenção à essastotalmente inclinada a dar  atenção à essas  
coisas  depois  de  ter  a  confirmação  que um dos sonhos que tive,  tinhacoisas  depois  de  ter  a  confirmação  que um dos sonhos que tive,  tinha  
mesmo sido real. O Caçador lembrando à Juan como havia sido o últimomesmo sido real. O Caçador lembrando à Juan como havia sido o último  
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encontro deles. Exatamente como em meu sonho.encontro deles. Exatamente como em meu sonho.

"Ah... o Caçador... quem será você?""Ah... o Caçador... quem será você?"

Suspirei enquanto saía pela porta da frente. Aquele era um mistérioSuspirei enquanto saía pela porta da frente. Aquele era um mistério   
que eu ainda queria desvendar, já que ainda estava claro para mim queque eu ainda queria desvendar, já que ainda estava claro para mim que   
muitas coisas ainda me estavam ocultas. Eu não sabia como desvendaria,muitas coisas ainda me estavam ocultas. Eu não sabia como desvendaria,   
mas simplesmente não conseguia deixar aquela história de lado. Como semas simplesmente não conseguia deixar aquela história de lado. Como se   
eu também fizesse parte dela. Na verdade eu fazia parte dela sim, mas eraeu também fizesse parte dela. Na verdade eu fazia parte dela sim, mas era   
como se eu estivesse envolvida de outra maneira. Muito mais conectada àcomo se eu estivesse envolvida de outra maneira. Muito mais conectada à   
tudo aquilo, do que queriam me contar.tudo aquilo, do que queriam me contar.

Quando  cheguei  ao  meu  trabalho,  as  nuvens  tomavam  o  céuQuando  cheguei  ao  meu  trabalho,  as  nuvens  tomavam  o  céu  
escondendo o sol. Dei a volta e saí do estacionamento, queria fazer umaescondendo o sol. Dei a volta e saí do estacionamento, queria fazer uma  
coisa. Iria entrar pela porta da frente, queria saber se tinhacoisa. Iria entrar pela porta da frente, queria saber se tinha   ficado algumficado algum  
trauma com relação ao que tinha acontecido no mês passado. Juan.trauma com relação ao que tinha acontecido no mês passado. Juan.

Assim que cheguei em frente ao prédio, a cena que eu já esperavaAssim que cheguei em frente ao prédio, a cena que eu já esperava  
voltou à minha mente. O carro escuro, o vampiro com minha prima dovoltou à minha mente. O carro escuro, o vampiro com minha prima do  
outro lado da calçada...  senti um arrepio me percorrer ao olhar o lugar.outro lado da calçada...  senti um arrepio me percorrer ao olhar o lugar.   
Com um suspiro, decidi entrar e não pensar mais naquilo.Com um suspiro, decidi entrar e não pensar mais naquilo.

— — Bom dia - Juliana disse com uma expressão estranha - Como foi aBom dia - Juliana disse com uma expressão estranha - Como foi a   
viagem?viagem?

— — Bem mais curta do que eu queria... mas tenho que trabalhar.Bem mais curta do que eu queria... mas tenho que trabalhar.
—  —  Hum... e falando nisso - ela me entregou uma pilha de pastasHum... e falando nisso - ela me entregou uma pilha de pastas  

amarelas - tome.amarelas - tome.
— — O que é isso? - Perguntei levemente alarmada.O que é isso? - Perguntei levemente alarmada.

                        — — Presente da sua tia, ela quer que você leia tudo isso. Sabrina vaiPresente da sua tia, ela quer que você leia tudo isso. Sabrina vai  
sair de férias e pelo que estou vendo... - Ela deixou no ar e eu arregalei ossair de férias e pelo que estou vendo... - Ela deixou no ar e eu arregalei os   
olhos com a dedução.olhos com a dedução.

— — Mas nem pensar! Não vou ficar no lugar dela de jeito algum, jáMas nem pensar! Não vou ficar no lugar dela de jeito algum, já   
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estou toda enrolada com minhas funções e mais isso agora!estou toda enrolada com minhas funções e mais isso agora!
Reclamei  segurando  as  pastas  de  forma  desajeitada  enquantoReclamei  segurando  as  pastas  de  forma  desajeitada  enquanto  

Juliana ria da minha possível desgraça. Coloquei a pilha na mesa e isso fezJuliana ria da minha possível desgraça. Coloquei a pilha na mesa e isso fez   
até  um  pequeno  estrondo.  Soltei  um  suspiro  doído  ao  olhar  todas  asaté  um  pequeno  estrondo.  Soltei  um  suspiro  doído  ao  olhar  todas  as  
pendências que teria que resolver já por meu cargo administrativo, e aindapendências que teria que resolver já por meu cargo administrativo, e ainda   
teria que conciliar com as loucuras de Savanah. O dia foi estafante, acheiteria que conciliar com as loucuras de Savanah. O dia foi estafante, achei   
melhor tentar fazer tudo que estava programado, mas não consegui.  melhor tentar fazer tudo que estava programado, mas não consegui.  

—  —  Vai  começar  a  ficar  até  depois  da  hora,  Lavígnia?  -  JulianaVai  começar  a  ficar  até  depois  da  hora,  Lavígnia?  -  Juliana   
perguntou entrando na minha sala.perguntou entrando na minha sala.

—  —  Quero entregar isso pra Savanah logo, assim ela me deixa emQuero entregar isso pra Savanah logo, assim ela me deixa em  
paz! - Respondi levantando a pasta azul que já continha cinco folhas dopaz! - Respondi levantando a pasta azul que já continha cinco folhas do   
meu relatório de segurança. Juliana revirou os olhos.meu relatório de segurança. Juliana revirou os olhos.

— — Coitada de você! Tem certeza que não vai ir na aula hoje?Coitada de você! Tem certeza que não vai ir na aula hoje?
— — Tenho, diga ao Rodrigo que na quarta eu estarei lá. Prometo.Tenho, diga ao Rodrigo que na quarta eu estarei lá. Prometo.
— — Você que sabe... até amanhã então.Você que sabe... até amanhã então.
— — Até.Até.
Respondi  antes de voltar a digitar.  Talvez depois  daquela tarefa,Respondi  antes de voltar a digitar.  Talvez depois  daquela tarefa,   

minha tia tirasse da cabeça a ideia ridícula de que eu assumiria seu cargominha tia tirasse da cabeça a ideia ridícula de que eu assumiria seu cargo  
um dia. Mas aquilo estava muito chato, eu realmente esperava que nãoum dia. Mas aquilo estava muito chato, eu realmente esperava que não  
tivesse  mais  que  fazer  aquilo  de  novo.  Como  era  acostumada  no  anotivesse  mais  que  fazer  aquilo  de  novo.  Como  era  acostumada  no  ano  
passado,  voltei  a  sair  do  trabalho  bem  depois  do  pôr  do  sol.  Estavapassado,  voltei  a  sair  do  trabalho  bem  depois  do  pôr  do  sol.  Estava  
escurecendo quando cheguei em casa.escurecendo quando cheguei em casa.

— — Nossa, onde você estava? - Mariana perguntou vindo da cozinhaNossa, onde você estava? - Mariana perguntou vindo da cozinha  
com um prato de batatas fritas na mão.com um prato de batatas fritas na mão.

— — Como assim onde eu estava? No trabalho claro! Sua mãe está meComo assim onde eu estava? No trabalho claro! Sua mãe está me  
enlouquecendo. - Relatei indo para as escadas.enlouquecendo. - Relatei indo para as escadas.

— — Ela faz isso com todo mundo, por que acha que saí de casa?Ela faz isso com todo mundo, por que acha que saí de casa?
— — Pela primeira vez estou te dando razão. - Resmunguei antes dePela primeira vez estou te dando razão. - Resmunguei antes de  

sair do raio de visão dela.sair do raio de visão dela.

         † † 3737  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

Eu estava exausta. Não só pelo trabalho bem mais exaustivo que deEu estava exausta. Não só pelo trabalho bem mais exaustivo que de  
costume, mas também pelo fato de não ter dormido bem. Aquele sonhocostume, mas também pelo fato de não ter dormido bem. Aquele sonho   
havia sido muito estranho e eu esperava não tê-lo mais. Depois de guardarhavia sido muito estranho e eu esperava não tê-lo mais. Depois de guardar   
minha bolsa fui tomar um banho bem demorado. Vesti uma roupa leve eminha bolsa fui tomar um banho bem demorado. Vesti uma roupa leve e  
fui para a cozinha atrás do meu jantar. Mariana me contou do seu primeirofui para a cozinha atrás do meu jantar. Mariana me contou do seu primeiro   
dia de aula e em comodia de aula e em como  acabou coberta de tinta e sendo obrigada pediracabou coberta de tinta e sendo obrigada pedir  
moedas para os carros, durante o trote universitário.moedas para os carros, durante o trote universitário.

—  —  Estou gostando de lá...  mas a única coisa que ainda não estouEstou gostando de lá...  mas a única coisa que ainda não estou   
achando  nada  boa,  é  ter  que  acordar  cedo.  -  Reclamou  ela  enquantoachando  nada  boa,  é  ter  que  acordar  cedo.  -  Reclamou  ela  enquanto  
estávamos na sala assistindo tevê.estávamos na sala assistindo tevê.

— — Então troca de turno, simples assim. - Fui prática.Então troca de turno, simples assim. - Fui prática.
— — Não sei se vai dar... - ela suspirou - Lídia me contou que o NeitNão sei se vai dar... - ela suspirou - Lídia me contou que o Neit   

perguntou de você.  Mariana mudou de assunto de uma hora pra outra eperguntou de você.  Mariana mudou de assunto de uma hora pra outra e   
eu franzi as sobrancelhas.eu franzi as sobrancelhas.

— — E o que é que tem? - Tentei ser indiferente.E o que é que tem? - Tentei ser indiferente.
—  —  Ué... como assim  Ué...  como assim  o que é que tem?o que é que tem? Ele se importa com você...  - Ele se importa com você...  -   

Disse ela meio mordida e eu maneei a cabeça.Disse ela meio mordida e eu maneei a cabeça.
— — Eu sei que gosta dele Mariana, não se preocupe. O Neitan nuncaEu sei que gosta dele Mariana, não se preocupe. O Neitan nunca  

vai ser mais para vai ser mais para mim que um amigo. - Esclareci e ela deu de ombros.mim que um amigo. - Esclareci e ela deu de ombros.
— — Eu não gosto dele! Eu não gosto dele! 
— — Claro que gosta! - Insisti.Claro que gosta! - Insisti.
— — Só acho ele bonito, só isso...Só acho ele bonito, só isso...
— — Ah tá... sei.Ah tá... sei.
— — É sério Lavígnia, além do mais está na cara que ele é caidinho porÉ sério Lavígnia, além do mais está na cara que ele é caidinho por  

você. Não vou perder tempo com um cara que não dá a mínima pra mim.você. Não vou perder tempo com um cara que não dá a mínima pra mim.
Mariana  choramingou e  eu  me levantei.  Aquela  conversa  estavaMariana  choramingou e  eu  me levantei.  Aquela  conversa  estava  

ficando estranha e eu já estava com sono pois já passavam das dez horas.ficando estranha e eu já estava com sono pois já passavam das dez horas.
— — Bem, seja como for, eu amo Damian e nunca vou ficar com outroBem, seja como for, eu amo Damian e nunca vou ficar com outro   

cara. Então pode ficar tranquila... - Falei e ela torceu o nariz.cara. Então pode ficar tranquila... - Falei e ela torceu o nariz.
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— — Já disse que não gosto dele! - ela disse levantando-se também -Já disse que não gosto dele! - ela disse levantando-se também -  
Agora vou dormir, tenho que acordar cedo.Agora vou dormir, tenho que acordar cedo.

—  —  Hum... eu também – falei, subindo as escadas com ela ao meuHum... eu também – falei, subindo as escadas com ela ao meu   
lado - boa noite.lado - boa noite.

— — Boa noite.Boa noite.
Respondeu antes de entrar no quarto dela. Assim que fechei a porta,Respondeu antes de entrar no quarto dela. Assim que fechei a porta,   

vi meu celular piscando em cima da cama. Como estava escuro, as luzesvi meu celular piscando em cima da cama. Como estava escuro, as luzes  
coloridas  se  coloridas  se  destacavam anunciando o recebimento de uma mensagem.destacavam anunciando o recebimento de uma mensagem.   
Sentei na cama e peguei-o. Era uma mensagem de Damian, dizia que nãoSentei na cama e peguei-o. Era uma mensagem de Damian, dizia que não  
poderia  me  ver  naquela  noite  pois  tinha  algumas  poderia  me  ver  naquela  noite  pois  tinha  algumas  coisas  coisas  pra  fazer.  Mepra  fazer.  Me  
arrepiei toda ao imaginar no que ele estaria ocupado, é claro que ele nãoarrepiei toda ao imaginar no que ele estaria ocupado, é claro que ele não  
me dizia, mas eu sabia. Ele e os outros matariam alguém.me dizia, mas eu sabia. Ele e os outros matariam alguém.

Suspirei  com força  ao  concluir  isso.  Eu sabia  que o  cara  que euSuspirei  com força  ao  concluir  isso.  Eu sabia  que o  cara  que eu  
amava, era um vampiro, mas procurava ignorar o meio de amava, era um vampiro, mas procurava ignorar o meio de alimentação alimentação deledele  
na maior parte do tempo. É claro que nas vezes em que a realidade mena maior parte do tempo. É claro que nas vezes em que a realidade me   
atingia, eu achava aquilo irreal, macabro e horrível. Eu já tinha me pegoatingia, eu achava aquilo irreal, macabro e horrível. Eu já tinha me pego  
várias vezes relembrando a cena do mês passado, quando várias vezes relembrando a cena do mês passado, quando eu tentava saireu tentava sair  
do armazém em chamas e ao olhar para o lado, vi Damian com os lábiosdo armazém em chamas e ao olhar para o lado, vi Damian com os lábios   
cobertos pelo sangue do vampiro que tinha matado.cobertos pelo sangue do vampiro que tinha matado.

Imaginar aquela cena se repetindo com um humano - mesmo queImaginar aquela cena se repetindo com um humano - mesmo que  
fosse um assassino -  era perturbador.  Damian era um assassino, e eu ofosse um assassino -  era perturbador.  Damian era um assassino, e eu o  
amava. Às vezes, eu me sentia em um dilema. Maneei a cabeça e larguei oamava. Às vezes, eu me sentia em um dilema. Maneei a cabeça e larguei o   
celular, fui escovar os dentes e voltei para a cama. Eu estava muito cansadacelular, fui escovar os dentes e voltei para a cama. Eu estava muito cansada  
devido às tarefas fora do comum que tive, então, dormi bem rápido. Destadevido às tarefas fora do comum que tive, então, dormi bem rápido. Desta   
vez, porém, sem pesadelos.vez, porém, sem pesadelos.

—— Está  perfeito,  Lavígnia  –  disse  minha  tia  na  manhã  seguinte Está  perfeito,  Lavígnia  –  disse  minha  tia  na  manhã  seguinte   
quando fui na sala delaquando fui na sala dela  – – Está óbvio que você nasceu para ocupar esse Está óbvio que você nasceu para ocupar esse  
cargo.  cargo.  
                          ——  Não estou muito certa disso. - murmurei enquanto SavanahNão estou muito certa disso. - murmurei enquanto Savanah  
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olhava meu relatório.olhava meu relatório.
                          —— É claro que sim, você foi brilhante em sua tese. Sendo assim, É claro que sim, você foi brilhante em sua tese. Sendo assim,   
gostaria que lesse esses aqui – Savanah disse me entregando duas pastas.gostaria que lesse esses aqui – Savanah disse me entregando duas pastas.
                        —— O que é isso?! - indaguei olhando para as pastas como se fossem O que é isso?! - indaguei olhando para as pastas como se fossem  
me  morder.  Minha  tia  torceu  o  nariz,  sentada  atrás  de  sua  mesa  deme  morder.  Minha  tia  torceu  o  nariz,  sentada  atrás  de  sua  mesa  de   
madeira.madeira.
                        —— Como eu disse, você nasceu para isso Lavígnia. Quero que saiba Como eu disse, você nasceu para isso Lavígnia. Quero que saiba   
tudo que seja necessário para que quando assumir esse cargo, continuetudo que seja necessário para que quando assumir esse cargo, continue  
honrando o nome da nossa família. Como tem sido há séculos.  honrando o nome da nossa família. Como tem sido há séculos.  

—— Mas eu não quero isso! - protestei deixando os ombros caírem Mas eu não quero isso! - protestei deixando os ombros caírem  
frente àquelas desanimadoras palavras.frente àquelas desanimadoras palavras.

—— Não  pode  negar  o  legado  de  sua  família!  Vai  quebrar  uma Não  pode  negar  o  legado  de  sua  família!  Vai  quebrar  uma  
tradição quase secular?tradição quase secular?

—— Tudo bem... - concordei antes de sair resmungando da sala dela. Tudo bem... - concordei antes de sair resmungando da sala dela.
—— Mais um relatório? - Juliana observou assim que passei pela mesa Mais um relatório? - Juliana observou assim que passei pela mesa   

dela.dela.
—— Nem me fale! Não aguento mais isso. Nem me fale! Não aguento mais isso.
—— Sua tia tá pirando, Lavígnia. - disse ela fazendo uma observação Sua tia tá pirando, Lavígnia. - disse ela fazendo uma observação   

muito boa.muito boa.
—— Concordo. Concordo.
Falei, entrando em minha sala abarrotada de pilhas e mais pilhas deFalei, entrando em minha sala abarrotada de pilhas e mais pilhas de   

pastas.  Os  constantes  relatórios  que  Savanah  me  pedia,  estavampastas.  Os  constantes  relatórios  que  Savanah  me  pedia,  estavam  
atrapalhando meu trabalho. E me enlouquecendo também. Eram muitasatrapalhando meu trabalho. E me enlouquecendo também. Eram muitas   
coisas,  estavam me entupindo de trabalho e o mais estranho, era que acoisas,  estavam me entupindo de trabalho e o mais estranho, era que a   
maioria do que me passavam, eram coisas supérfluas. Então uma ideia memaioria do que me passavam, eram coisas supérfluas. Então uma ideia me  
ocorreu,  não  estariam  tentando  desviar  minha  atenção?  Não.  Eles  nãoocorreu,  não  estariam  tentando  desviar  minha  atenção?  Não.  Eles  não   
poderiam esconder mais nada de mim, uma vez que agora eu era parte dopoderiam esconder mais nada de mim, uma vez que agora eu era parte do  
Conselho.Conselho.

Tratei de afastar aqueles pensamentos e me concentrei no pedido deTratei de afastar aqueles pensamentos e me concentrei no pedido de  
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minha tia. Mas assim que a hora de eu sair do trabalho chegou, largueiminha tia. Mas assim que a hora de eu sair do trabalho chegou, larguei   
tudo. Não estava com vontade de fazer hora extra por uma loucura detudo. Não estava com vontade de fazer hora extra por uma loucura de  
Savanah. Eu iria para casa e descansaria. Então, desliguei o computador eSavanah. Eu iria para casa e descansaria. Então, desliguei o computador e   
larguei  tudo  exatamente  como  estava  –  uma  bagunça  –  e  saí.  Julianalarguei  tudo  exatamente  como  estava  –  uma  bagunça  –  e  saí.  Juliana  
mostrou-se surpresa por eu estar saindo na hora certa aquele dia.mostrou-se surpresa por eu estar saindo na hora certa aquele dia.

—— Nada de hora extra hoje? Nada de hora extra hoje?
—— Não mesmo - confirmei – não vou embarcar muito nessa onde de Não mesmo - confirmei – não vou embarcar muito nessa onde de  

loucura da Savanah e acabar louca também. Até amanhã.loucura da Savanah e acabar louca também. Até amanhã.
—— Até. - Juliana disse com uma risadinha. Até. - Juliana disse com uma risadinha.

  O sol ainda estava muito forte, exatamente o que é de se esperar deO sol ainda estava muito forte, exatamente o que é de se esperar de   
uma tarde de verão. O Outono começaria no mês que vêm então o friouma tarde de verão. O Outono começaria no mês que vêm então o frio   
demoraria um pouco para dar as caras. O que para mim estava perfeito.demoraria um pouco para dar as caras. O que para mim estava perfeito.   
Detesto  frio,  embora  tenha que reconhecer  que as  estações  de  frio,  sãoDetesto  frio,  embora  tenha que reconhecer  que as  estações  de  frio,  são   
muito charmosas. Depois de jogar minha bolsa no banco de passageiros,muito charmosas. Depois de jogar minha bolsa no banco de passageiros,   
liguei  o carro.  Havia um bloqueio na avenida principal,  então tive queliguei  o carro.  Havia um bloqueio na avenida principal,  então tive que  
passar por algumas ruas vicinais afim de chegar em casa.passar por algumas ruas vicinais afim de chegar em casa.

Eu não passava muito por aquela rua, de modo que não estranhei oEu não passava muito por aquela rua, de modo que não estranhei o  
fato  de  estar  quase  deserta.  Havia  alguns  carros  estacionados  junto  aofato  de  estar  quase  deserta.  Havia  alguns  carros  estacionados  junto  ao  
meio fio, árvores faziam sombra nas calçadas e tudo estava bem quieto.meio fio, árvores faziam sombra nas calçadas e tudo estava bem quieto.  
Tão quieto que me perturbou ao ponto de ligar o rádio. De tanto ouvirTão quieto que me perturbou ao ponto de ligar o rádio. De tanto ouvir  
Mariana e  seus  CDs da  Lady Gaga,  acabei  gostando das  músicas  dela,Mariana e  seus  CDs da  Lady Gaga,  acabei  gostando das  músicas  dela,   
então o que saiu do então o que saiu do pen drivepen drive naquele momento foi  naquele momento foi Paparazzi.Paparazzi. Aumentei o Aumentei o  
volume tirando meus olhos da rua por apenas um segundo, mas assim quevolume tirando meus olhos da rua por apenas um segundo, mas assim que   
mirei a frente de novo, tive uma surpresa.mirei a frente de novo, tive uma surpresa.

Do nada, o sol havia sido encoberto por uma nuvem negra. E algunsDo nada, o sol havia sido encoberto por uma nuvem negra. E alguns   
metros diante do carro estava uma figura, que não acreditei ao reconhecer.metros diante do carro estava uma figura, que não acreditei ao reconhecer.   
Era ela, a mulher. A mulher estranha com que eu sonhei, só que dessa vezEra ela, a mulher. A mulher estranha com que eu sonhei, só que dessa vez  
ela  trajava  um vestido  antigo  e  comprido.  Do  tipo  que  mulheres  ricasela  trajava  um vestido  antigo  e  comprido.  Do  tipo  que  mulheres  ricas  
deviam usar no século retrasado, a distância entre ela e o carro foi vencidadeviam usar no século retrasado, a distância entre ela e o carro foi vencida  

         † † 4141  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

muito rápido. De modo que meu reflexo foi tentar desviar dela, o que memuito rápido. De modo que meu reflexo foi tentar desviar dela, o que me  
fez  ir  parar  com  as  duas  rodas  dianteiras  em  cima  da  calçada,  e  elafez  ir  parar  com  as  duas  rodas  dianteiras  em  cima  da  calçada,  e  ela  
desapareceu. Fiquei totalmente sem reação durante vários segundos, o quedesapareceu. Fiquei totalmente sem reação durante vários segundos, o que  
tinha sido aquilo? Eu estava vendo coisas?tinha sido aquilo? Eu estava vendo coisas?

Procurei  respirar  fundo  várias  vezes  para  me  acalmar.  EntãoProcurei  respirar  fundo  várias  vezes  para  me  acalmar.  Então  
coloquei o carro de volta na rua, sem conseguir evitar, olhei para todos oscoloquei o carro de volta na rua, sem conseguir evitar, olhei para todos os   
lados  procurando  por  ela.  Mas  não  encontrei  nada.  Aquilo  tinha  sidolados  procurando  por  ela.  Mas  não  encontrei  nada.  Aquilo  tinha  sido  
assustador, eu realmente tinha visto a mulher. Dessa vez eu tinha certezaassustador, eu realmente tinha visto a mulher. Dessa vez eu tinha certeza  
de que não estava sonhando, tinha sido real.de que não estava sonhando, tinha sido real.

“ Será que estou mesmo ficando louca? ”“ Será que estou mesmo ficando louca? ”

Me perguntei enquanto dirigia para casa, havia sido tão real. TãoMe perguntei enquanto dirigia para casa, havia sido tão real. Tão  
assustadoramente  nítido  que seu rosto  agora,  tinha  ficado  gravado  emassustadoramente  nítido  que seu rosto  agora,  tinha  ficado  gravado  em  
minha mente. Sabendo que vampiros não eram uma lenda, me pergunteiminha mente. Sabendo que vampiros não eram uma lenda, me perguntei   
quais outras “ lendas ” não seriam somente histórias pra assustar crianças.quais outras “ lendas ” não seriam somente histórias pra assustar crianças.   
Eu tinha visto um... fantasma? Fantasmas realmente existiam? O que eraEu tinha visto um... fantasma? Fantasmas realmente existiam? O que era  
isso agora? Além de guardiã do segredo dos vampiros eu seria também deisso agora? Além de guardiã do segredo dos vampiros eu seria também de  
fantasmas? Do jeito que minha vida mudou desde o ano passado eu nãofantasmas? Do jeito que minha vida mudou desde o ano passado eu não   
podia duvidar muito.podia duvidar muito.

Estava tão distraída quando cheguei em frente à minha casa, que sóEstava tão distraída quando cheguei em frente à minha casa, que só  
vi  o  carro  do  Neit  quando quase  bati  nele.  Até  minhas  habilidades  aovi  o  carro  do  Neit  quando quase  bati  nele.  Até  minhas  habilidades  ao   
volante tinham sido ligeiramente afetadas pelo encontro sobrenatural devolante tinham sido ligeiramente afetadas pelo encontro sobrenatural de  
há pouco. Com um suspiro, manobrei e consegui deixar o carro na frentehá pouco. Com um suspiro, manobrei e consegui deixar o carro na frente   
da garagem. Assim que saí, pude ouvir vozes e risos. Sorri também, euda garagem. Assim que saí, pude ouvir vozes e risos. Sorri também, eu   
adorava ter vida e alegria ao redor e não sabia porque... queria ver Neitan.adorava ter vida e alegria ao redor e não sabia porque... queria ver Neitan.   
Tudo bem, eu admito, eu o considerava um bom amigo e o fato dele terTudo bem, eu admito, eu o considerava um bom amigo e o fato dele ter   
perdido os pais e se sentir responsável pelos irmãos nos aproximava.perdido os pais e se sentir responsável pelos irmãos nos aproximava.

A porta estava aberta, o que era raro, e assim que entrei descobriA porta estava aberta, o que era raro, e assim que entrei descobri  
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que  estavam  na  piscina.  Caminhei  pela  sala  em  direção  à  escada  poisque  estavam  na  piscina.  Caminhei  pela  sala  em  direção  à  escada  pois  
queria ficar sozinha e pensar no que eu tinha acabado de viver. queria ficar sozinha e pensar no que eu tinha acabado de viver. 

—— Lavígnia. - A voz de Neitan soou atrás de mim e eu me virei. Lavígnia. - A voz de Neitan soou atrás de mim e eu me virei.
—— Olá. - Foi tudo que consegui falar enquanto ele vinha em minha Olá. - Foi tudo que consegui falar enquanto ele vinha em minha  

direção  em  seu  possível  1,85  de  altura.  Os  olhos  verde-esmeraldadireção  em  seu  possível  1,85  de  altura.  Os  olhos  verde-esmeralda  
brilhavam com simpatia.brilhavam com simpatia.

—— Parece que não nos vemos há séculos. - Ele disse se inclinando Parece que não nos vemos há séculos. - Ele disse se inclinando  
para beijar meu rosto, mas acabou me abraçando com força em seus braçospara beijar meu rosto, mas acabou me abraçando com força em seus braços   
quentes e fortes.quentes e fortes.

—— Que tal  duas semanas? -  Sugeri correspondendo o abraço que Que tal  duas semanas? -  Sugeri correspondendo o abraço que   
não durou muito mais.não durou muito mais.
  —— Pois é... não a vejo desde a festa da Mari. Pois é... não a vejo desde a festa da Mari.

—— É mesmo, você sumiu. - Observei com uma leve acusação e ele É mesmo, você sumiu. - Observei com uma leve acusação e ele  
coçou a cabeça.coçou a cabeça.

—— É que eu tive uns assuntos pra resolver em BJ e ainda tenho que É que eu tive uns assuntos pra resolver em BJ e ainda tenho que   
ficar de olho nas crianças. - Brincou apontando pra trás com o polegar.ficar de olho nas crianças. - Brincou apontando pra trás com o polegar.
  —— Eu tô  ouvindo,  hein?  -  A voz  de  Léo soou fingindo irritação Eu tô  ouvindo,  hein?  -  A voz  de  Léo soou fingindo irritação   
quando ele entrou na sala.quando ele entrou na sala.

—— Não é mesmo segredo pra ninguém que você dá tanto trabalho Não é mesmo segredo pra ninguém que você dá tanto trabalho   
quanto  uma  criança,  cara.  -  Neitan  alfinetou  o  irmão  que  fez  umaquanto  uma  criança,  cara.  -  Neitan  alfinetou  o  irmão  que  fez  uma  
expressão de deboche.expressão de deboche.

—— E aí Nia? Nossa, o que aconteceu? Você tá com cara de quem viu E aí Nia? Nossa, o que aconteceu? Você tá com cara de quem viu   
um fantasma.um fantasma.
Observou ele e eu levei a  mão ao meu rosto gelado, fazia uma certa ideiaObservou ele e eu levei a  mão ao meu rosto gelado, fazia uma certa ideia   
de como devia estar minha expressão.de como devia estar minha expressão.

—— Estou? Estou?
—— Está sim – confirmou Léo – mas relaxa, mesmo pálida você fica Está sim – confirmou Léo – mas relaxa, mesmo pálida você fica   

uma gata.uma gata.
—— Obrigada, eu acho – disse incerta – é que eu tive um pequeno Obrigada, eu acho – disse incerta – é que eu tive um pequeno   
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acidente de trânsito.acidente de trânsito.
—— Mesmo? Mas como você está? Está bem? - alarmou-se Neitan me Mesmo? Mas como você está? Está bem? - alarmou-se Neitan me  

olhando rapidamente de cima a baixo.olhando rapidamente de cima a baixo.
—— Sim, estou. Não foi nada, só desviei de uma pessoa que apareceu Sim, estou. Não foi nada, só desviei de uma pessoa que apareceu  

do nada – literalmente do nada -  e acabei  subindo na calçada.  -  conteido nada – literalmente do nada -  e acabei  subindo na calçada.  -  contei   
relembrando a cena estranha.relembrando a cena estranha.

—— Báh... bem que dizem que mulher no volante é perigo constante. - Báh... bem que dizem que mulher no volante é perigo constante. -   
Provocou Léo e eu o olhei incrédula, mas que...Provocou Léo e eu o olhei incrédula, mas que...

—— Idiota!  -  Lídia completou dando um tapa na cabeça dele.  -  oi Idiota!  -  Lídia completou dando um tapa na cabeça dele.  -  oi   
Lavígnia. - Ela sorriu pra mim.Lavígnia. - Ela sorriu pra mim.

—— Como vai Lídia? - cumprimentei. Como vai Lídia? - cumprimentei.
  —— Tinha que fazer isso? Foi só uma brincadeira! - protestou Léo. Tinha que fazer isso? Foi só uma brincadeira! - protestou Léo.

—— Uma brincadeira  idiota  e  machista.  Todo mundo sabe  que as Uma brincadeira  idiota  e  machista.  Todo mundo sabe  que as   
mulheres são melhores motoristas, somos mais cuidadosas e infinitamentemulheres são melhores motoristas, somos mais cuidadosas e infinitamente  
mais atentas que vocês.mais atentas que vocês.

—— Ah essa é boa! Quantas vezes você já bateu seu carro? Ah essa é boa! Quantas vezes você já bateu seu carro?
—— Em todas as vezes que você estava ao meu lado me enchendo! - Em todas as vezes que você estava ao meu lado me enchendo! -   

respondeu Lídia e eu ri.respondeu Lídia e eu ri.
—— Já estão brigando? - Mariana surgiu na sala. Já estão brigando? - Mariana surgiu na sala.
—— E isso vai longe. - falou Neitan e eu pedi licença e subi para meu E isso vai longe. - falou Neitan e eu pedi licença e subi para meu   

quarto.quarto.
Assim que entrei,  tranquei a porta e corri  para o banheiro. OlheiAssim que entrei,  tranquei a porta e corri  para o banheiro. Olhei  

minha  expressão  assustada  se  refletindo  no  espelho.  Minha  expressãominha  expressão  assustada  se  refletindo  no  espelho.  Minha  expressão  
estava exatamente como Léo havia descrito; de quem viu um fantasma.estava exatamente como Léo havia descrito; de quem viu um fantasma.  
Prendi os cabelos e me abaixei sobre a pia para lavar o rosto.Prendi os cabelos e me abaixei sobre a pia para lavar o rosto.
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                    3. Sobrenatural3. Sobrenatural

Molhei meu rosto várias vezes e endireitei a postura para olhar 
no  espelho.  Quase  tive  um ataque.  Atrás  de  mim refletida  no  espelho 
estava ela de novo. Eu gritei  e virei rápido para trás,  porém não havia 
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ninguém.  Com o coração  aos  saltos  e  a  respiração ofegante,  eu  olhava 
apavorada para cada canto do banheiro. Durante vários minutos, isso foi 
tudo  que  eu  fiz.  Tinha  acontecido  de  novo,  o  que  estava  acontecendo 
comigo? Aquilo estava começando a me dar medo. Será que eu deveria ir a 
um parapsicólogo?  Com minhas pernas tremendo e parecendo de gelatina 
me virei para o espelho. Mas, dessa vez, não tinha nada refletido além de 
minha própria imagem. Segurei com as duas mãos na bancada da pia e 
fechei os olhos respirando fundo várias vezes.

“ Acho que realmente estou ficando louca! ”

Pensei enquanto tentava me acalmar. Já era a terceira vez que eu via 
aquela mulher e tinha começado quando eu voltei  de Manaus. Respirei 
fundo novamente e abri os olhos devagar.

— Ah meu Deus! 
Sibilei  mortificada com que eu vi.  A mulher estava lá outra vez, 

refletida  atrás  de  mim.  Fiquei  sem  ação  enquanto  ela  me  olhava 
calmamente,  usava  o  mesmo  vestido  de  época.  Os  cabelos  castanhos 
escuros e cacheados chegavam na cintura e  seu rosto era lindo,  não se 
adequava muito com alguém que estava... morta.

— Lavígnia.
Ela me chamou e eu prendi a respiração. Eu estava tão imóvel que nem 
mesmo piscava mas, resolvi ver o que ela queria.

— Sim... - sussurrei.
— Você precisa  voltar.  -  A jovem fantasmagórica  disse a  mesma 

coisa que em meu sonho.
— Pra onde? - minha voz saiu num fio.
— Pra quem você é.
— Quem sou eu? - repeti confusa.
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— Sim, você tem que voltar.
— O quê? -  Perguntei  quando fortes batidas na porta se fizeram 

ouvir e num piscar de olhos, ela sumiu.
— Lavígnia? -  a voz de Neitan chamou do lado de fora do meu 

quarto – Lavígnia você está bem?
Pisquei algumas vezes olhando para o banheiro vazio e então corri 

para abrir a porta e encontrei Neitan com uma expressão preocupada.
— Você está bem? Te ouvi gritar...
— Ouviu?! Hã... é... eu me assustei com uma lagartixa, mas eu estou 

bem.  -  Expliquei  ainda  atordoada  enquanto  seus  olhos  verdes  me 
avaliavam.

— Hã... bem é que eu me preocupei um pouco, por isso subi aqui. - 
Justificou-se ele e eu pisquei.

— Tudo bem, Neitan. Obrigada por se preocupar.
— Certo... então eu já vou indo. - Neitan avisou afastando-se pelo 

corredor e de repente senti muito medo de ficar em meu quarto sozinha.
— Espera, vou com você. - Falei me colocando ao seu lado.
— Tem certeza de que está bem mesmo? - ele perguntou quando 

descíamos as escadas.
— Tenho sim... por quê? - estranhei quando passava pela porta da 

cozinha.
— É que você está parecendo meio perturbada. - disse ele sendo o 

bom observador de sempre.
— Ah... é que meu trabalho está me sobrecarregando, minha tia tá 

me enlouquecendo. - Revelei enquanto pegava a jarra da cafeteira.  Neit 
sentou-se do outro lado da bancada – Você quer? - apontei a xícara e ele 
fez que não.

— Não, obrigado. Mas então, o que sua tia está fazendo pra te tirar 
do sério?
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— Ela enfiou na cabeça que tenho que saber tudo que ela faz no 
trabalho, tenho que ler processos, petições, fazer relatórios, etc... ela quer 
que eu esteja pronta pra assumir o caro dela daqui há sei lá... trinta anos! - 
exagerei  antes  de  bebericar  meu  café  –  É  muita  pressão  às  vezes  dá 
vontade  de...  sei  lá...  -  parei  ao  ver  que  estava  exagerando  no  meu 
desabafo.

— De quê? - insistiu ele e eu ri sem vontade.
— De largar tudo e sumir! Sair por aí caminhando contra o vento, sem 

lenço e sem documento. -  Falei, aproveitando a letra da música do Caetano 
Veloso.

— Parece uma ótima ideia – ele embarcou na coisa – por que não 
faz?

— Ah...  não sei.  É só uma ideia sem sentido algum...  tenho meu 
trabalho, responsabilidades, coisas que me prendem aqui. - justifiquei.

— São suas próprias desculpas, Lavígnia. Seus limites você mesma 
cria e impõe, liberte-se e faça o que tem vontade de fazer. - filosofou ele 
conseguindo me fazer considerar mesmo a ideia.

— É... você deve estar certo, mas... é complicado. - relutei segurando 
minha xícara entre as mãos.

— Só se você quiser.
— Hum...  você só fala assim porque já  fez  isso uma vez.  -  falei,  

encontrando seus olhos divertidos.
— E não me arrependo, pra falar a verdade... eu faria de novo.
— Sério? - duvidei.
— Sério...  sabe, às vezes é preciso se desligar do mundo pra dar 

atenção ao que realmente importa...  nós mesmos.  -  declarou Neitan me 
fazendo ficar presa em seus olhos por alguns segundos.

— Desse jeito você vai acabar me convencendo. - brinquei mas no 
fundo, falava sério.
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— Perfeito! Quer companhia?
— O quê?! - me surpreendi e ele riu.
— Isso mesmo, podemos nos revezar no volante. Que tal dirigirmos 

até a fronteira? Quem sabe Foz do Iguaçu? Quer voar pra Paris? - sugeriu 
ele me fazendo rir com vontade.

— Você é maluco! - falei entre risos.
— Pode ser... mas fiz você rir. - disse ele me fazendo perceber isso.
— É verdade, obrigada. - agradeci e nos olhamos sem dizer nada 

por inúmeros segundos.
— Lavígnia você poderia emprestar... - Mariana surgiu na cozinha 

nos  arrancando  do  transe  esquisito,  mas  ela  se  deteu  –  estou 
interrompendo?

— Hã... é claro que não – me esgueirei um tanto constrangida – você 
queria...

— Você pode emprestar o carregador do seu celular pra Lídia? São 
do mesmo modelo e o dela descarregou.

— Claro... vou lá pegar. - me prontifiquei e logo escapuli da cozinha 
me sentindo como se tive saído do meio de um tornado.

Depois  de  entregar  o  carregador  para  Mariana,  inventei  uma 
desculpa qualquer para não descer. O clima estranho que tinha rolado com 
Neitan, havia me deixado confusa o que não me ajudava muito. Não muito 
depois de ter visto o que eu vi. Eu não sabia porque e nem como eu estava 
vendo aquela mulher e muito menos entendia o que ela me dizia. Mas seja 
como fosse, eu não queria voltar a vê-la. Tentei me concentrar em mais um 
ridículo  relatório  que  Savanah  queria,  mas  a  turminha  do  barulho  – 
Mariana, Lídia e Léo – me convenceu a ir até o shopping há uma quadra 
de casa para tomar sorvete.

Achei  que era  bem melhor  que  ficar  em casa  com medo de  ver 
fantasmas, então fui junto. Fomos a pé mesmo, caminhar no fim da tarde é 
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ótimo. Só que dessa vez não rolou mais nada de clima estranho,  todos 
conversamos  numa  boa.  Eles  voltariam  para  Bom  Jesus  na  próxima 
semana,  o  que fez  minha prima choramingar  um pouco.  Confesso  que 
também  sentiria  falta  deles,  quando  estávamos  juntos  era  como  se... 
fôssemos uma família. Eu sei, super estranho. Mas é como eu me sentia. 
Depois de várias casquinhas de chocolate, creme e morango voltamos para 
casa.

— O filme é legal... tô dizendo. - Lídia garantiu ao irmão assim que 
entramos no condomínio.

— Ah qual  é  Lídia?  Prefiro algo mais digno tipo Van Helsing.  - 
retrucou ele.

— Esse filme é ótimo, você gosta? - Neitan perguntou ao meu lado, 
olhei para cima, e vi que o sol já havia se posto e a noite já estava caindo.

— Adoro o Van Helsing, o personagem é incrível e o enredo do 
filme é perfeito. - elogiei.

— Eu  gosto  daquele  Drácula  –  suspirou  Mariana  –  ele  é  tão 
charmoso e elegante.

— Ah então você gosta do inimigo, do vilão? - indignou-se Léo.
— Os vilões são sempre os mais bonitos e charmosos.
— Eu  prefiro  os  bonzinhos  e  apaixonados,  tipo  o  Edward.  - 

confessou Lídia.
— Argh Lídia! - protestou minha prima.
— O que foi? Ele é lindo! - insistiu Lídia e Mariana continuou sua 

"ceninha".
— É que ela gosta de contos de fadas. - provocou Léo.
— Não é conto de fadas seu idiota! É sobre vampiros, o Edward é 

um vampiro!
— Ah fala sério, vampiros não brilham! - alfinetou minha prima – 

Isso é tão...
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— Gay! - completou Léo caindo na gargalhada assim como Neitan e 
Mariana.

— Ai  como você é  ridículo!  -  xingou Lídia –  Você tem é inveja, 
garanto que queria ser como ele é e como não é, fica inventando idiotices.

— E virar purpurina? Não, obrigado. - Léo alfinetou de novo.
— Ele não é isso! - protestei – Garanto que você não leu os livros, 

por isso está viajando.
— É  claro  que  não  leu,  esse  aí  não  lê  nem  bula  de  remédio!  - 

resmungou Lídia.
— O quê? Você também gosta de vampiros fadas? Fala sério...  - Léo 

me perguntou e eu deixei o queixo cair.
— É...  a Lídia tem razão. Você tem inveja.  - resmunguei também 

meio mordida, eu gostava do Edward.
— É  claro  que não,  estou falando a  verdade é  sério.  Olha se eu 

tivesse  que  ser  um  vampiro,  eu  seria  o  Damon  Salvatore  do  Vampire 
Diaries! Ele tem personalidade...  e não brilha! - Ele falou a última parte 
bem no ouvido da irmã que o empurrou.

— Ah  ele  é  maravilhoso  –  derreteu-se  Mariana   que  era  fã 
incondicional  da  série  –  adoro  o  Damon,  se  eu o  encontrasse,  ele  nem 
precisaria  usar  aquele  poder  de  hipnose  em mim...  eu  deixava  ele  me 
morder! - exagerou ela e todo mundo riu.

— Você é maluca! - falei, maneando a cabeça.
— Como assim? Você não deixaria?
— Claro que não! Que loucura...  vampiros não existem. -  proferi 

desmentindo uma verdade.
— E quem está falando que eu não deixaria o Ian Somerhalder me 

morder? -  Indagou Mariana cheia das segundas intenções com o ator – 
muito gato – que dá vida ao vampiro e os garotos tossiram.

— Esse negócio de vampiros tá na moda agora. Devem ter uns mil 
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filmes sobre isso. - Lídia disse colocando uma mecha de cabelo atrás da 
orelha.

— Nossa... e eu adoro! - animou-se Mariana.
— E você Lavígnia? Curte essas coisas? - Neitan perguntou e não 

pude deixar de notar uma entonação estranha em sua voz, assim como 
seus olhos que pareciam querer tirar algo a mais de minha futura resposta.

— Sim... você não? - devolvi.
— Odeio vampiros. - ele respondeu taciturno e eu pisquei.
— Como pode odiar o que não existe? - Mariana interessou-se e ele 

deu de ombros.
— Odeio  essas  lendas  e  filmes  e  livros,  que  pelo  que  eu  saiba, 

existem. - ele respondeu dando um olhar enviesado pra ela.
— Ponto pro Neitan! - anunciei e Mariana revirou os olhos.
— Ai... que seja! Olha Lavígnia, não é o seu namorado? Hiper gato, 

diga-se de passagem.
Ela  apontou  para  a  moto  prateada  parada  ao  meio  fio  perto  do 

nosso  portão,  assim  que  viramos  a  curva  para  nossa  quadra.  Damian 
estava encostado nela – e parecia meio mal–humorado – os braços estavam 
cruzados sobre o peito, de quebra lançou um olhar bem estranho em nós.

— É ele mesmo. - murmurei quando chegamos na extremidade do 
portão.

— Oi Damian! - Mariana acenou dando um sorriso meio exagerado 
pro  meu  gosto.  Damian  fez  um  leve  movimento  com  a  cabeça  como 
resposta.

— Encontro vocês lá dentro. - falei, indo na direção dele.
— Tudo bem.
Ouvi minha prima dizer antes da tropa entrar, mas peguei um olhar 

fulminante de Damian em uma certa direção e me virei para encontrar um 
olhar assassino de Neitan para meu namorado, e logo depois ele sumiu 
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pelo portão.
 — Mas que droga! - ralhei ao me aproximar – Qual o problema de 
vocês dois afinal?

— Eu já te disse que não gosto desse cara e muito menos quando 
está perto de você.  -  Respondeu Damian mal-humorado franzindo tanto 
as sobrancelhas que uma ruguinha se formou entre elas, o que o deixava 
muito charmoso.  

— Deixa de ser marrento, ele é meu amigo e só. Entendeu?
— Vamos dar uma volta. - disse ele sem responder minha pergunta 

e subiu na moto.
— O  que  aconteceu  hoje  pra  você  estar  tão  bem  humorado?  - 

alfinetei subindo na moto e o abracei.
— Hum...
Foi a resposta mal criada dele. E eu quase me desequilibrei quando 

ele  acelerou a  moto a  uma velocidade absurda,  fez  a  curva e  disparou 
condomínio afora.  Escondi  meu rosto atrás  do ombro dele,  enquanto o 
vento soprava meus cabelos para trás.  Respirei fundo sentindo o cheiro 
gostoso  em  sua  camiseta  mas...  algo  estranho  aconteceu.  O  cheiro  me 
nauseou  e  meu  estômago  se  revirou,  tive  dificuldades  para  engolir  a 
náusea. Pensei que talvez fossem as duas casquinhas de chocolate que eu 
tomei no shopping. Poucos minutos depois a moto parou e  finalmente 
pude  erguer  o  rosto.  Estávamos  na  prainha  do  Ipanema.  Dei  graças 
quando pulei pra fora da moto. 

— Qual o seu problema, Damian? - quase gritei.
— O que foi? - ele deu de ombros com cara de inocente.
— Não pode dirigir dentro do limite de velocidade pelo menos uma 

vez na vida?
Ralhei me virando para a água que começava depois do calçadão e uma 
larga faixa de areia, ouvi sua risada baixa.
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— Já deveria estar acostumada...
— Hum... - devolvi a respostinha dele de mais cedo e caminhei até a 

areia.
Olhei  para as  águas  escuras  que quebravam em pequenas  ondas 

brancas sobre a areia molhada. As luzes do outro lado do Guaíba estavam 
acesas e a cor que predominava era o dourado que se misturava a algumas 
brancas. Caminhei pela areia ainda quente pela ação do sol, até parar onde 
começava a ser beijada pelas ondas. Eu precisava ter cuidado com o que 
pensava enquanto estivesse com Damian, eu não poderia trazer à memória 
as coisas estranhas que tinham acontecido desde que voltei do Amazonas. 
Depois  de alguns minutos  olhando para as  águas  –  a  fim de controlar 
meus  pensamentos  –  me  voltei  para  ele  que  me  olhava  de  um  jeito 
confuso.

— Está tudo bem com você? - Damian perguntou quando cheguei 
no calçadão. Eu não respondi de imediato, apenas parei para tirar areia da 
minha sandália rasteirinha.

— Sim, então... por que me trouxe aqui? - indaguei tomada de uma 
emoção estranha, parecia... raiva. Damian mostrou-se um tanto surpreso 
enquanto eu parava em frente a ele cruzando os braços.

— Quero passar um tempo com a minha namorada... isso não é um 
motivo?
Ele  disse  me  dando  um  olhar  tão  repreensivo  que  me  desarmou  um 
momento.

— Bem é que... esse não me parece 'apenas um passeio'.
— Talvez se tivesse atendido seu celular em uma das quatro vezes 

que te liguei, não ficasse tão surpresa. - disse no mesmo tom repreensivo 
que seus olhos me passavam e só então me dei conta que não estava com 
meu celular.

— Nossa... nem sei porque ainda tenho celular. Sempre me esqueço 
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dele.
— Quase  sempre  quando está  com  seus  amigos,  não  é?  -  cobrou 

Damian enquanto eu me encostava ao lado dele na moto.
— O  quê?!  Damian,  eu  não  acredito  que  está  fazendo  caso  com 

minhas  amizades!  O  que  está  dando  em  você?  -  esganicei  vendo  a 
expressão mal-humorada dele piorar.

— Morro de ciúmes de você. - murmurou ele sem me olhar e eu me 
senti derreter um pouquinho.

— Ah... que lindo – disse antes de sair do seu lado para colar meu 
corpo de frente com o dele, envolvi seu pescoço com meus braços e um 
sorriso apareceu em seus lábios – mas ter ciúmes do Léo o do Neitan é 
perder seu tempo.

— Sério?  -  duvidou  ele  enlaçando  minha  cintura  num  abraço 
possessivo.

— Seríssimo. - confirmei antes de colar meus lábios aos dele que 
correspondeu com um beijo de tirar o meu fôlego. 

— Desculpa... - Damian sussurrou com os lábios roçando os meus – 
tenho problemas para controlar o meu gênio.

— Eu sei. - concordei com um suspiro enquanto suas mãos subiam e 
desciam em minhas costas – mas, mesmo assim sinto que você tem alguma 
coisa  pra  me  dizer.  -  Era  mesmo  verdade,  Damian  era  um  poço  de 
mistério, mas eu já estava aprendendo a desvendá-lo.  

— Sou tão transparente?
— Não... na verdade você é o que o Triângulo das Bermudas seria se 

virasse uma pessoa... ou quase. - maneei a cabeça e ele riu.
— Faz parte de quem eu sou... - tinha um toque a mais na sua fala 

que eu não entendi.
— Então? - insisti e ele desviou os olhos dos meus por um instante.
— Luther e os outros mais velhos querem saber se você vai contar 
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ao Conselho o que aconteceu no mês passado.
— Hum...  é  isso.  -  murmurei  me  afastando,  ele  não  ofereceu 

resistência.
— Isso te incomoda?
— Você não confia em mim. - acusei e ele suspirou.
— Eu não poderia condená-la por fazer o que você tem que fazer.
— Tenho? - pisquei confusa e ele estreitou os olhos.
— Sendo fiel a mim você está traindo sua família.
— Não  quero  problemas  entre  vocês...  só  isso.  -  expliquei 

encolhendo os ombros, mas a verdade era que eu não pretendia contar ao 
Conselho sobre meu relacionamento com Damian.

— Eu agradeço, você sabe o quanto  nós prezamos a confiança da 
família Durani.
Disse ele parecendo um aristocrata, mas era estranho como tudo que ele 
dizia  naquele  dia  parecia  ter  um  sentido  a  mais  que  eu  não  podia 
compreender.

— Acho que posso entender... o rompimento desse trato resultaria 
numa guerra com os Von Otman, não é?

— Exatamente isso. - ele foi frio.
— Hã... falando nisso, você não o viu mais? Viu o Caçador? - sondei 

com interesse e ele enrijeceu.
— Não mais. Com o fim do clã que Juan pretendia formar não há 

mais caça para ele.
Ele disse sem conseguir esconder a entonação de raiva na voz e eu 

me perguntei onde poderia estar o Caçador. A verdade era que desde a 
noite em que ele havia me salvado, eu estava obsecada por ele. Saber quem 
ele era podia trazer muitas respostas para perguntas que eu ainda tinha.

— Ah...
— Parece decepcionada. - observou ele e eu dei de ombros.
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— Não me culpe, não são todas as garotas do mundo que vivem 
num rolo sobrenatural desses! É óbvio que eu quero saber mais sobre o 
Caçador... ou caçadores. - falei meio alto e ele ergueu as mãos.

— Calma estressadinha. - ele disse tirando o cabelo de sobre meu 
ombro e beijou meu pescoço – desde que voltou de Manaus não ficamos 
mais juntos... estou sentindo sua falta.

— É...  você  tem  andado  bem  ocupado.  -  murmurei  adorando  o 
carinho mas ele parou.

— Um pouco... está passando a versão em 3D de Titanic no cinema, 
que tal irmos?
Damian convidou.

— Eu já vi esse filme umas mil vezes...
— Eu também, mas quem falou em prestar atenção ao filme? - Ele 

sussurrou no meu ouvido e eu ri, mas senti borboletas no meu estômago.
— Vou adorar.
Falei, ganhando um sorriso de fazer qualquer garota surtar e babar, 

mas  eu  já  estava  ficando  boa  em  disfarçar  o  quanto  a  sedução  que 
emanava dele me atingia. Sendo assim subi na moto e o abracei com muito 
mais força do que o necessário para se segurar em alguém que está no 
comando de uma moto. 
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           4. Sob pressão e pesadelos           4. Sob pressão e pesadelos

EEu usava um longo vestido preto. Era bem apertado em cima eu usava um longo vestido preto. Era bem apertado em cima e  

com alças  finas,  a  saia  era  solta  e  rodada,  mas  sem armação,  só  panocom alças  finas,  a  saia  era  solta  e  rodada,  mas  sem armação,  só  pano  
mesmo.  Nos pés  eu usava uma estranha espécie  de botinha preta  commesmo.  Nos pés  eu usava uma estranha espécie  de botinha preta  com   
saltos finos. Era estranho pois quem usa vestido com bota? Ou melhor, emsaltos finos. Era estranho pois quem usa vestido com bota? Ou melhor, em  
que  época?  Eu  estava  em  outro  pesadelo.  Dessa  vez  em  uma  florestaque  época?  Eu  estava  em  outro  pesadelo.  Dessa  vez  em  uma  floresta  
escura  com  árvores  mortas  e  muitas  folhas  no  chão.  Algumas  árvoresescura  com  árvores  mortas  e  muitas  folhas  no  chão.  Algumas  árvores  
ainda ostentavam folhas, então as outras não deveriam estar mortas, masainda ostentavam folhas, então as outras não deveriam estar mortas, mas   
devia ser inverno.devia ser inverno.

A neblina espessa e esbranquiçada parecia serpentear pelos troncosA neblina espessa e esbranquiçada parecia serpentear pelos troncos   
das árvores. Parecia ser um fim de tarde, mas não havia sol e eu estava emdas árvores. Parecia ser um fim de tarde, mas não havia sol e eu estava em  
uma estrada de terra batida. Eu devia estar sentindo frio, vestida daqueleuma estrada de terra batida. Eu devia estar sentindo frio, vestida daquele  
jeito, mas não sentia nada. Meus cabelos estavam mais lisos que o usual ejeito, mas não sentia nada. Meus cabelos estavam mais lisos que o usual e   
caíam pelas  minhas  costas  e  braços.  Eu  estava  completamente  sozinhacaíam pelas  minhas  costas  e  braços.  Eu  estava  completamente  sozinha  
naquele cenário de filme de terror, bem, nem tanto. Um grasnado alto menaquele cenário de filme de terror, bem, nem tanto. Um grasnado alto me  
mostrou que eu não estava tão só assim, empoleirado sobre um galho nãomostrou que eu não estava tão só assim, empoleirado sobre um galho não   
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muito alto, estava um enorme corvo preto. Seus grasnados ecoavam pelamuito alto, estava um enorme corvo preto. Seus grasnados ecoavam pela   
floresta  vazia  de  forma  assustadora.  Então  outros  soaram  como  sefloresta  vazia  de  forma  assustadora.  Então  outros  soaram  como  se  
respondessem ao primeiro. respondessem ao primeiro. 

Do nada, vários corvos voaram e se empoleiravam nos galhos dasDo nada, vários corvos voaram e se empoleiravam nos galhos das  
árvores  perto  de  mim.  Seus grasnados eram muitos  e  não paravam deárvores  perto  de  mim.  Seus grasnados eram muitos  e  não paravam de  
ressonar criando um cenário muito sombrio e assustador. Eu me viravaressonar criando um cenário muito sombrio e assustador. Eu me virava   
para  todos  os  lados  tentando olhar  para  todos,  mas  eram muitos  e  eupara  todos  os  lados  tentando olhar  para  todos,  mas  eram muitos  e  eu  
queria que eles parassem, pois era perturbador demais. Então o som de umqueria que eles parassem, pois era perturbador demais. Então o som de um  
tiro  ecoou  pela  floresta,  e  assustou  os  corvos  que  voaram  de  formatiro  ecoou  pela  floresta,  e  assustou  os  corvos  que  voaram  de  forma  
desconexa, trocando de lado pela floresta e passando por mim, como se medesconexa, trocando de lado pela floresta e passando por mim, como se me  
rodeassem.rodeassem.

Eu tentava me abaixar e me esgueirar deles – pois passavam muitoEu tentava me abaixar e me esgueirar deles – pois passavam muito   
perto – e inúmeras penas negras flutuaram pelo ar. Não percebi os cavalosperto – e inúmeras penas negras flutuaram pelo ar. Não percebi os cavalos  
negros se aproximando até que estivesse de frente com eles. Gritei e cobrinegros se aproximando até que estivesse de frente com eles. Gritei e cobri   
meu  rosto  com  os  braços,  esperando  ser  esmagada  por  eles.  Mas  nãomeu  rosto  com  os  braços,  esperando  ser  esmagada  por  eles.  Mas  não  
aconteceu. Quando abri de novo meus olhos, vi uma carruagem negra comaconteceu. Quando abri de novo meus olhos, vi uma carruagem negra com  
grande  rodas  de  madeira  e  iluminada  por  lamparinas  com  uma  luzgrande  rodas  de  madeira  e  iluminada  por  lamparinas  com  uma  luz  
dourada,  parando  a  alguns  metros  de  mim.  Ela  simplesmente  haviadourada,  parando  a  alguns  metros  de  mim.  Ela  simplesmente  havia  
atravessado meu corpo,  assim como os quatro cavalos que a puxavam.atravessado meu corpo,  assim como os quatro cavalos que a puxavam.  
Alguém  pulou  para  fora  da  mesma  quando  pelo  outro  lado  vi  umaAlguém  pulou  para  fora  da  mesma  quando  pelo  outro  lado  vi  uma  
pequena luz que rompia a neblina e a escuridão ao se aproximar.pequena luz que rompia a neblina e a escuridão ao se aproximar.

O primeiro homem – que aparentava ser um nobre pelas roupas queO primeiro homem – que aparentava ser um nobre pelas roupas que  
usava – parou bem na minha frente e esperou até que um jovem loiro –usava – parou bem na minha frente e esperou até que um jovem loiro –   
vestido com as  mesmas roupas de época –  aparecesse carregando umavestido com as  mesmas roupas de época –  aparecesse carregando uma   
lamparina e  uma ultrapassada  garrucha  que fumegava como se  tivesselamparina e  uma ultrapassada  garrucha  que fumegava como se  tivesse  
sido  recém  disparada.  Ele  entregou  ao  homem  alguns  rolos  de  papelsido  recém  disparada.  Ele  entregou  ao  homem  alguns  rolos  de  papel   
amarelado, como se fossem pergaminhos.amarelado, como se fossem pergaminhos.

—— Certifique-se de que todos os nossos saibam do conteúdo desses Certifique-se de que todos os nossos saibam do conteúdo desses   
manuscritos. - pediu o rapaz meio ofegante.manuscritos. - pediu o rapaz meio ofegante.
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—— As criaturas estão seguindo-te? - preocupou-se o homem. As criaturas estão seguindo-te? - preocupou-se o homem.
—— Darei  minha vida para que eles  sejam destruídos,  agora vá.  - Darei  minha vida para que eles  sejam destruídos,  agora vá.  -   

ordenou o jovem. ordenou o jovem. 
—— Venha comigo. Venha comigo.
—— Impossível,  as  criaturas  conhecem  o  meu  cheiro  e  irão  nos Impossível,  as  criaturas  conhecem  o  meu  cheiro  e  irão  nos   

perseguir e então se acabará nossa única chance de livrar o mundo dessaperseguir e então se acabará nossa única chance de livrar o mundo dessa   
maldita praga das trevas. Agora vá, homem! Vá! maldita praga das trevas. Agora vá, homem! Vá! 

—— Que sejas recompensado por tua coragem, meu jovem. Que sejas recompensado por tua coragem, meu jovem.
O  homem  disse  fazendo  uma  reverência  e  então  voltou  para  aO  homem  disse  fazendo  uma  reverência  e  então  voltou  para  a  

carruagem que logo sumia pela névoa. O rapaz virou-se tentou correr, mascarruagem que logo sumia pela névoa. O rapaz virou-se tentou correr, mas   
foi impedido por alguém. Alguém muito alto e forte que vestia uma capafoi impedido por alguém. Alguém muito alto e forte que vestia uma capa   
preta – como aquela do conde Drácula no filme Van Helsing.preta – como aquela do conde Drácula no filme Van Helsing.

—— Onde eles estão?  Onde eles estão? 
Exigiu  o  desconhecido  parecendo  tomado de  fúria.  A  sua  voz  –Exigiu  o  desconhecido  parecendo  tomado de  fúria.  A  sua  voz  –   

embora  soasse  num  idioma  estranho,  que  eu  compreendia  –  me  eraembora  soasse  num  idioma  estranho,  que  eu  compreendia  –  me  era   
conhecida. Dei a volta pela cena e estaquei. Era Damian. Estava diferente,conhecida. Dei a volta pela cena e estaquei. Era Damian. Estava diferente,   
os cabelos eram mais compridos e uma parte estava presa para trás.os cabelos eram mais compridos e uma parte estava presa para trás.

—— Jamais os pegará criatura sombria, e tua raça será destruída! Jamais os pegará criatura sombria, e tua raça será destruída!
Prometeu  o  jovem  cheio  de  coragem  –  pelo  qual  eu  senti  umaPrometeu  o  jovem  cheio  de  coragem  –  pelo  qual  eu  senti  uma  

empatia  sem  explicação  –  a  expressão  no  rosto  de  Damian  tornou-seempatia  sem  explicação  –  a  expressão  no  rosto  de  Damian  tornou-se  
maléfica e seus olhos ficaram vermelhos como sangue.maléfica e seus olhos ficaram vermelhos como sangue.

—— Mas não será pelas tuas mãos, maldito traidor! - Rosnou ele antes Mas não será pelas tuas mãos, maldito traidor! - Rosnou ele antes   
de enfiar a mão no peito do jovem e arrancar seu coração. Eu gritei.de enfiar a mão no peito do jovem e arrancar seu coração. Eu gritei.

O corpo caiu pesadamente no chão que parecia muito frio, DamianO corpo caiu pesadamente no chão que parecia muito frio, Damian  
olhou para a estrada enquanto apertava o coração que se desvanecia emolhou para a estrada enquanto apertava o coração que se desvanecia em  
sangue em sua mão. Então seus olhos focaram diretamente os meus. Comosangue em sua mão. Então seus olhos focaram diretamente os meus. Como  
se  fosse  o  primeiro  naquela  cena  toda  que  podia  me  ver.  Eu  perdi  ase  fosse  o  primeiro  naquela  cena  toda  que  podia  me  ver.  Eu  perdi  a   
respiração  por  um  momento  e  sentindo  muito  medo,  disparei  numarespiração  por  um  momento  e  sentindo  muito  medo,  disparei  numa  
corrida alucinada pela estrada.corrida alucinada pela estrada.
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—— Pare!  -  a  jovem  que  apareceu  no  meio  do  caminho  ordenou Pare!  -  a  jovem  que  apareceu  no  meio  do  caminho  ordenou  
levantando uma mão em minha direção – você não deve mais fugir. levantando uma mão em minha direção – você não deve mais fugir. 

—— Ele vai me matar! - gritei desesperada. Ele vai me matar! - gritei desesperada.
—— É por isso que você precisa voltar. - disse ela e eu a reconheci, era É por isso que você precisa voltar. - disse ela e eu a reconheci, era   

a mesma garota que eu já havia visto,  com os mesmos trajes  de época,a mesma garota que eu já havia visto,  com os mesmos trajes  de época,  
vestido cinza, manto branco, cabelos presos para trás.vestido cinza, manto branco, cabelos presos para trás.

—— Voltar? Voltar pra onde? - gritei. Voltar? Voltar pra onde? - gritei.
—— Quem é você? - ela perguntou de forma fantasmagórica. Quem é você? - ela perguntou de forma fantasmagórica.
—— O quê? -  arfei  olhando para trás,  mas ele já havia sumido, ao O quê? -  arfei  olhando para trás,  mas ele já havia sumido, ao  

contrário do corpo que ainda jazia em seu lugar.contrário do corpo que ainda jazia em seu lugar.
—— Quem é você? - repetiu. Quem é você? - repetiu.
—— Lavígnia... Lavígnia...
—— Quem é você? Quem é você?
—— Sou Lavígnia! - gritei irritada – Lavígnia Durani! Sou Lavígnia! - gritei irritada – Lavígnia Durani!
—— Lavígnia Durani, você deve voltar. - disse ela calmamente. Lavígnia Durani, você deve voltar. - disse ela calmamente.
—— Voltar pra onde? Droga! Voltar pra onde? Droga!
—— Pra quem você é.  Pra quem nunca deveria ter deixado de ser, Pra quem você é.  Pra quem nunca deveria ter deixado de ser,   

desde o início. desde o início. 
 Respondeu ela como se falasse um enigma. Respondeu ela como se falasse um enigma.

—— O quê?! - sussurrei e ela apontou para trás. Eu me virei e não vi O quê?! - sussurrei e ela apontou para trás. Eu me virei e não vi   
mais a estrada, mas sim, a casa de meus avós em Bom Jesus.mais a estrada, mas sim, a casa de meus avós em Bom Jesus.

—— Volte para Bom Jesus e encontrará suas respostas. Volte para Bom Jesus e encontrará suas respostas.
A voz dela ecoou várias vezes a mesma resposta e quando me vireiA voz dela ecoou várias vezes a mesma resposta e quando me virei   

para ela fui  arrancada do subconsciente,  dando de cara  com Néftis  mepara ela fui  arrancada do subconsciente,  dando de cara  com Néftis  me  
encarando do travesseiro ao lado. Eu sentei rápido na cama e vi que tinhaencarando do travesseiro ao lado. Eu sentei rápido na cama e vi que tinha  
tido outro sonho pra lá de estranho. Enfiei meus dedos entre meus cabelostido outro sonho pra lá de estranho. Enfiei meus dedos entre meus cabelos  
e os apertei. Mas que droga estava acontecendo comigo? Pelos céus, erae os apertei. Mas que droga estava acontecendo comigo? Pelos céus, era   
Damian! Havia sido tão real que era como se eu tivesse voltado em umaDamian! Havia sido tão real que era como se eu tivesse voltado em uma  
cena que tinha acontecido em algum lugar do passado.  Mas com certeza, ocena que tinha acontecido em algum lugar do passado.  Mas com certeza, o  
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que  mais  me  aterrorizava,  era  ver  quem  era  o  vampiro  cruel  do  meuque  mais  me  aterrorizava,  era  ver  quem  era  o  vampiro  cruel  do  meu  
sonho.sonho.

Ele havia matado o garoto de uma forma horrível, se é que eu podiaEle havia matado o garoto de uma forma horrível, se é que eu podia   
dar  tanto  crédito  assim  a  um  sonho.  Embora  meus  sonhos  atuaisdar  tanto  crédito  assim  a  um  sonho.  Embora  meus  sonhos  atuais  
caminhassem por um rumo muito diferente de todos os anteriores. Eramcaminhassem por um rumo muito diferente de todos os anteriores. Eram  
tão nítidos e de certa forma faziam sentido, contavam uma cena que setão nítidos e de certa forma faziam sentido, contavam uma cena que se   
desenrolava como se fosse num filme ou algo do tipo. Mas o mais óbviodesenrolava como se fosse num filme ou algo do tipo. Mas o mais óbvio   
era, por que estava acontecendo e o que significavam? A única coisa queera, por que estava acontecendo e o que significavam? A única coisa que   
havia ficado bem clara era que, seja quem fosse a jovem fantasmagórica,havia ficado bem clara era que, seja quem fosse a jovem fantasmagórica,   
ela havia dito que eu encontraria minhas respostas em Bom Jesus. Mas seráela havia dito que eu encontraria minhas respostas em Bom Jesus. Mas será   
que eu deveria dar tanto crédito assim?que eu deveria dar tanto crédito assim?

                              

                                                                                                                                                                                                          Ágatha  Ágatha                    

Suspirei resignada  e aborrecida enquanto caminhava pelo corredorSuspirei resignada  e aborrecida enquanto caminhava pelo corredor  
do boing. O avião que me levaria de volta ao Rio Grande do Sul. Largardo boing. O avião que me levaria de volta ao Rio Grande do Sul. Largar   
tudo o que eu tinha em Manaus tinha sido a  decisão mais difícil da minhatudo o que eu tinha em Manaus tinha sido a  decisão mais difícil da minha  
vida. Tranquei a faculdade e saí do meu estágio. Mas só fiz isso porquevida. Tranquei a faculdade e saí do meu estágio. Mas só fiz isso porque  
não posso mais negligenciar o que tem acontecido. Preciso descobrir ounão posso mais negligenciar o que tem acontecido. Preciso descobrir ou   
não terei  mais  paz.  Na verdade nem tenho tido muita  ultimamente,  asnão terei  mais  paz.  Na verdade nem tenho tido muita  ultimamente,  as   
coisas em minha vida ficaram muito estranha de um tempo pra cá. Olheicoisas em minha vida ficaram muito estranha de um tempo pra cá. Olhei   
meu bilhete de embarque mais uma vez para me certificar do número dameu bilhete de embarque mais uma vez para me certificar do número da   
minha poltrona.minha poltrona.

“ “ Janela? ” - Janela? ” - pensei me acomodando na poltrona - “ pensei me acomodando na poltrona - “ Legal! ”Legal! ”
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Abri minha mochila, aquelas de modelo de uma alça só que se usaAbri minha mochila, aquelas de modelo de uma alça só que se usa   
traspassada. Era preta com detalhes roxos, eu me sentia meio patricinhatraspassada. Era preta com detalhes roxos, eu me sentia meio patricinha  
quando a usava. Também, não podia ser diferente, havia sido minha irmãquando a usava. Também, não podia ser diferente, havia sido minha irmã  
quem me dera.quem me dera.

“  “  Lavígnia...  Lavígnia...   -  pensei  com um suspiro -   -  pensei  com um suspiro -  Espero mesmo não ter  queEspero mesmo não ter  que   
contar tudo isso para contar tudo isso para você ou vai ser a sua vez de me chamar de louca. “ você ou vai ser a sua vez de me chamar de louca. “ 

Revirei  o  conteúdo  dela  e  peguei  meu  exemplar  de  Solitária,  oRevirei  o  conteúdo  dela  e  peguei  meu  exemplar  de  Solitária,  o   
primeiro livro da Saga dos Espíritos imortais de Carolina Oliveira. Umaprimeiro livro da Saga dos Espíritos imortais de Carolina Oliveira. Uma  
autora  brasileira  genial  no  gênero  suspense  e  coisas  obscuras.  Que  euautora  brasileira  genial  no  gênero  suspense  e  coisas  obscuras.  Que  eu  
adorava.  Talvez  porque  me  desligasse  do  meu  próprio  lado  obscuro.adorava.  Talvez  porque  me  desligasse  do  meu  próprio  lado  obscuro.  
Larguei o livro sobre a poltrona e levantei afim de guardar minha mochilaLarguei o livro sobre a poltrona e levantei afim de guardar minha mochila  
no bagageiro. Porém, com um movimento desastrado errei o passo e dei deno bagageiro. Porém, com um movimento desastrado errei o passo e dei de  
cara  com  uma  parede  de  músculos  de  cerca  de  um  metro  e  oitenta,cara  com  uma  parede  de  músculos  de  cerca  de  um  metro  e  oitenta,   
ostentando uma camiseta preta do Sistem Of Down e que cheirava muitoostentando uma camiseta preta do Sistem Of Down e que cheirava muito  
bem.bem.

— — Foi mal, eu não...Foi mal, eu não...
Levantei o rosto para olhar para ele e me desculpar e dei com umLevantei o rosto para olhar para ele e me desculpar e dei com um   

par de olhos verdes como esmeraldas, que me fitavam com interesse.par de olhos verdes como esmeraldas, que me fitavam com interesse.
—— Não  esquenta  não  gata,  já  disse  que  pode  esbarrar  em  mim Não  esquenta  não  gata,  já  disse  que  pode  esbarrar  em  mim  

quantas vezes quiser.quantas vezes quiser.
Ele disse com um sorriso de abalar estruturas. Pisquei meio confusaEle disse com um sorriso de abalar estruturas. Pisquei meio confusa   

e  reconheci  ser  o  mesmo  cara  que  me  impediu  de  descer  rolando  ase  reconheci  ser  o  mesmo  cara  que  me  impediu  de  descer  rolando  as   
escadas do teatro Amazonas. escadas do teatro Amazonas. 
                        — — Ah... então tá certo.Ah... então tá certo.

Murmurei com um sorriso sem graça e voltei para minha poltrona.Murmurei com um sorriso sem graça e voltei para minha poltrona.   
Me ajeitei, recostando-me contra o encosto macio e abri meu livro. RespireiMe ajeitei, recostando-me contra o encosto macio e abri meu livro. Respirei   
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fundo e soltei o ar num silvo baixo. Iria ser bem difícil me concentrar nafundo e soltei o ar num silvo baixo. Iria ser bem difícil me concentrar na  
leitura depois daquela.leitura depois daquela.

“ “ Bem, não faz mal uma olhadinha.”Bem, não faz mal uma olhadinha.”

Pensei dando uma olhada nele de soslaio. Ele guardou a mochilaPensei dando uma olhada nele de soslaio. Ele guardou a mochila   
preta  no bagageiro  e  sentou-se  na poltrona do outro  lado do corredor,preta  no bagageiro  e  sentou-se  na poltrona do outro  lado do corredor,   
esticou as pernas e cruzou os tornozelos numa atitude descontraída. Pegouesticou as pernas e cruzou os tornozelos numa atitude descontraída. Pegou  
a revista de bordo e começou a foleá-la sem demonstrar muito interesse.a revista de bordo e começou a foleá-la sem demonstrar muito interesse.   
As  mangas da  camiseta  haviam sido dobradas  até  em cima do ombro.As mangas da  camiseta  haviam sido dobradas  até  em cima do ombro.  
Além  de  revelar  bíceps  malhados,  também  uma tatuagem  em  tons  deAlém  de  revelar  bíceps  malhados,  também  uma tatuagem  em  tons  de   
preto. Parecia uma águia de asas abertas e com três espadas cruzadas atráspreto. Parecia uma águia de asas abertas e com três espadas cruzadas atrás   
dela, tudo isso dentro de um círculo. dela, tudo isso dentro de um círculo. 

Ao notar que estava sendo observado, ele me olhou de forma tãoAo notar que estava sendo observado, ele me olhou de forma tão  
descarada, que me fez desviar o olhar rapidinho. Passada de vergonha pordescarada, que me fez desviar o olhar rapidinho. Passada de vergonha por  
ter sido pega no flagra, fingi estar concentrada na leitura. Alguém sentouter sido pega no flagra, fingi estar concentrada na leitura. Alguém sentou  
ao meu lado bloqueando parcialmente minha visão do tributo à belezaao meu lado bloqueando parcialmente minha visão do tributo à beleza   
masculina do outro lado do corredor.     masculina do outro lado do corredor.     

Sacudi  a  cabeça  me  sentindo  ridícula  e  mergulhei  na  leitura.  ASacudi  a  cabeça  me  sentindo  ridícula  e  mergulhei  na  leitura.  A  
viagem até Bom Jesus ia ser longa e eu tinha uma bronca quanto a dormirviagem até Bom Jesus ia ser longa e eu tinha uma bronca quanto a dormir   
sentada. Por isso mesmo, me espichei o máximo que pude depois do aviãosentada. Por isso mesmo, me espichei o máximo que pude depois do avião  
decolar e me dediquei aos acontecimentos estranhos que rondavam a vidadecolar e me dediquei aos acontecimentos estranhos que rondavam a vida  
da  Anya.  A  personagem  do  livro,  que  aliás  tinha  uma  história  bemda  Anya.  A  personagem  do  livro,  que  aliás  tinha  uma  história  bem  
parecida com a minha. Exceto que eu não ouvia alguém falando comigo deparecida com a minha. Exceto que eu não ouvia alguém falando comigo de   
dentro da minha cabeça assim como ela. Eu estava página trinta e cinco e jádentro da minha cabeça assim como ela. Eu estava página trinta e cinco e já  
tinha passado da cento e cinquenta quando senti o sono me vencer. Fecheitinha passado da cento e cinquenta quando senti o sono me vencer. Fechei   
o  livro  e  me  ajeitei  como  pude  para  dormir  um  pouco.  Mas  acabeio  livro  e  me  ajeitei  como  pude  para  dormir  um  pouco.  Mas  acabei   
dormindo a viagem toda.  Só acordei  por causa da voz do comandantedormindo a viagem toda.  Só acordei  por causa da voz do comandante   
informando  que  dentro  de  poucos  minutos  estaríamos  pousando  noinformando  que  dentro  de  poucos  minutos  estaríamos  pousando  no  
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aeroporto de Bom Jesus.aeroporto de Bom Jesus.
Me espreguicei toda e ajustei meu banco para a aterrissagem, comoMe espreguicei toda e ajustei meu banco para a aterrissagem, como  

de  praxe.  Passei  a  mão  pelos  meus  cabelos  ajeitando-os.  Eu  ainda  nãode  praxe.  Passei  a  mão  pelos  meus  cabelos  ajeitando-os.  Eu  ainda  não  
havia  me  acostumado  a  senti-los  curtos  e  muito  menos  com  ashavia  me  acostumado  a  senti-los  curtos  e  muito  menos  com  as   
circunstâncias  que  me  levaram  a  cortá-los.  Eu  sempre  mantive  meuscircunstâncias  que  me  levaram  a  cortá-los.  Eu  sempre  mantive  meus  
cabelos compridos afim de parecer um pouco mais com a Lavígnia. Já quecabelos compridos afim de parecer um pouco mais com a Lavígnia. Já que  
ninguém  acreditava  que  éramos  irmãs  gêmeas.  Mas  agora  estava  comninguém  acreditava  que  éramos  irmãs  gêmeas.  Mas  agora  estava  com  
cabelos um pouco mais compridos que os da Rihanna no clipe  cabelos um pouco mais compridos que os da Rihanna no clipe  Umbrella.Umbrella.  
Até que o novo corte tinha combinado comigo, então... não era tão ruim.Até que o novo corte tinha combinado comigo, então... não era tão ruim.

Depois  de  uma  conexão  em  Porto  Alegre,  levou  apenas  algunsDepois  de  uma  conexão  em  Porto  Alegre,  levou  apenas  alguns   
minutos para pousar em Bom Jesus. O passageiro que estava ao meu ladominutos para pousar em Bom Jesus. O passageiro que estava ao meu lado  
– um carinha de meia idade e careca – desceu em Porto Alegre. Então pulei– um carinha de meia idade e careca – desceu em Porto Alegre. Então pulei   
pra poltrona dele e já me levantei tirando minha mochila.  Um olhar 43pra poltrona dele e já me levantei tirando minha mochila.  Um olhar 43  
acompanhado de um sorriso vindo do estranho bonitão me fez ficar meioacompanhado de um sorriso vindo do estranho bonitão me fez ficar meio  
sem jeito e deixei ele descer na minha frente. O aeroporto de BJ era bemsem jeito e deixei ele descer na minha frente. O aeroporto de BJ era bem  
pequeno e  então não foi  possível  evitar  –  como se eu quisesse  –  ir  napequeno e  então não foi  possível  evitar  –  como se eu quisesse  –  ir  na   
mesma direção que o gato na minha frente.mesma direção que o gato na minha frente.   

Eu teria que pegar um táxi e então fiquei parada do lado de foraEu teria que pegar um táxi e então fiquei parada do lado de fora   
esperando um. Vi quando ele foi em direção à um outro cara – muito gatoesperando um. Vi quando ele foi em direção à um outro cara – muito gato  
–  que  estava  parado  mexendo  no  celular.  Os  dois  se  cumprimentaram– que  estava  parado  mexendo  no  celular.  Os  dois  se  cumprimentaram  
daquela forma bem masculina e brusca e foram juntos em direção à umadaquela forma bem masculina e brusca e foram juntos em direção à uma   
Land Rover prateada.  Mas assim que chegaram nela,  eles  viraram paraLand Rover prateada.  Mas assim que chegaram nela,  eles  viraram para   
olhar diretamente para mim. Principalmente o que o estava esperando, eleolhar diretamente para mim. Principalmente o que o estava esperando, ele   
me olhou com muito interesse.me olhou com muito interesse.

“ Caraca! Acabei de chegar e já estou arrasando com os caras! Até que ficar“ Caraca! Acabei de chegar e já estou arrasando com os caras! Até que ficar   
aqui pode não ser aqui pode não ser tão ruim quanto eu pensava. ”tão ruim quanto eu pensava. ”

Falei comigo mesma quando um táxi branco parou em minha frenteFalei comigo mesma quando um táxi branco parou em minha frente  
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e eu entrei nele. Olhei para trás e vi que eles só entraram no carro delese eu entrei nele. Olhei para trás e vi que eles só entraram no carro deles   
depois que entrei no táxi. Eu sei, eles eram tipo uma mistura do Dean dadepois que entrei no táxi. Eu sei, eles eram tipo uma mistura do Dean da   
série Sobrenatural com o Ben Aflec, mas a maneira como eles me olharamsérie Sobrenatural com o Ben Aflec, mas a maneira como eles me olharam  
foi muito perturbadora.    foi muito perturbadora.    

“ Será isso o início das coisas que vim procurar aqui? ”“ Será isso o início das coisas que vim procurar aqui? ”
        

Me perguntei, depois de dar o endereço para o taxista e o carro deMe perguntei, depois de dar o endereço para o taxista e o carro de  
moveu para fora do estacionamento, assim como a Land Rover que foi namoveu para fora do estacionamento, assim como a Land Rover que foi na   
direção oposta.direção oposta.                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                          
                                                                                                                          LavígniaLavígnia                      

Mesmo que eu não quisesse dar atenção àquele sonho, minha menteMesmo que eu não quisesse dar atenção àquele sonho, minha mente   
teimosa o quis. Não consegui mais dormir e fiquei rolando na cama comoteimosa o quis. Não consegui mais dormir e fiquei rolando na cama como  
se tivesse pulgas no colchão. Olhei para o relógio digital em cima do criadose tivesse pulgas no colchão. Olhei para o relógio digital em cima do criado  
mudo e vi que eram 5: 37 da manhã. Era praticamente noite ainda!mudo e vi que eram 5: 37 da manhã. Era praticamente noite ainda!

“ Droga de sonhos malucos! ”“ Droga de sonhos malucos! ”

Choraminguei mentalmente colocando um travesseiro na cabeça. AChoraminguei mentalmente colocando um travesseiro na cabeça. A  
imagem  de  Damian  matando  o  garoto,  seus  olhos,  o  jeito  que  suaimagem  de  Damian  matando  o  garoto,  seus  olhos,  o  jeito  que  sua  
aparência  era  estranha.  O  que  significava  aquilo?  Com um suspiro  deaparência  era  estranha.  O  que  significava  aquilo?  Com um suspiro  de  
exasperação, chutei o edredom e me levantei já que não conseguia maisexasperação, chutei o edredom e me levantei já que não conseguia mais  
dormir.  Vestida  de  camisola  mesmo  desci  para  a  cozinha  sem  fazerdormir.  Vestida  de  camisola  mesmo  desci  para  a  cozinha  sem  fazer   
barulho para não acordar Mariana. Coloquei a cafeteira para trabalhar ebarulho para não acordar Mariana. Coloquei a cafeteira para trabalhar e   
várias xícaras de café me fizeram companhia até que o dia clareou. Clarovárias xícaras de café me fizeram companhia até que o dia clareou. Claro   
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que eu fiquei repassando aquele sonho várias vezes.que eu fiquei repassando aquele sonho várias vezes.
— — Acordada a essa hora? - estranhou Mariana ao entrar na cozinhaAcordada a essa hora? - estranhou Mariana ao entrar na cozinha   

lá pelas 7: 15.lá pelas 7: 15.
— É... — É... Perdi o sono. - murmurei com a voz meio arrastada.Perdi o sono. - murmurei com a voz meio arrastada.
—— Você tá parecendo uma bomba relógio... minha mãe ainda está te Você tá parecendo uma bomba relógio... minha mãe ainda está te  

enchendo?enchendo?
Indagou ela enquanto colocava cereal numa tigela.Indagou ela enquanto colocava cereal numa tigela.

—— Sim... isso está me estressando demais. Sim... isso está me estressando demais.
—— Hum... minha mãe é uma ditadora. Aliás, toda nossa família é de Hum... minha mãe é uma ditadora. Aliás, toda nossa família é de  

ditadores! Já até apelidei o vô de Hitler. - revoltou-se ela e eu ri. ditadores! Já até apelidei o vô de Hitler. - revoltou-se ela e eu ri. 
—— Hitler?! Hitler?!
—— Claro! Olha pra você – ela apontou – ele a fez largar sua carreira Claro! Olha pra você – ela apontou – ele a fez largar sua carreira  

no balé pra cursar a faculdade que ele queria. Agora você tá com vinte eno balé pra cursar a faculdade que ele queria. Agora você tá com vinte e   
quatro anos e age como se tivesse quarenta!quatro anos e age como se tivesse quarenta!

—— De novo a história dos quarenta? - revirei os olhos. De novo a história dos quarenta? - revirei os olhos.
—— Sim, e olha eu. Ele teve a audácia de me “ sugerir ” - ela fez aspas Sim, e olha eu. Ele teve a audácia de me “ sugerir ” - ela fez aspas   

com  os  dedos  –  que  eu  deixasse  a  faculdade  de  moda  para  cursarcom  os  dedos  –  que  eu  deixasse  a  faculdade  de  moda  para  cursar  
engenharia,  pode?  -  indagou  ela  cheia  de  revolta  e  eu  levantei  asengenharia,  pode?  -  indagou  ela  cheia  de  revolta  e  eu  levantei  as  
sobrancelhas.sobrancelhas.

—— Dessa eu não sabia. Dessa eu não sabia.
—— Affs Lavígnia... nossa família quer nos manipular pra sermos o Affs Lavígnia... nossa família quer nos manipular pra sermos o   

que eles  bem querem. A Ágatha que  foi  esperta e saiu fora antes queque eles  bem querem. A Ágatha que  foi  esperta e saiu fora antes que   
quisessem decidir as coisas por ela.quisessem decidir as coisas por ela.

Respirei fundo ao ponderar nas palavras da Mariana, no fundo euRespirei fundo ao ponderar nas palavras da Mariana, no fundo eu   
sempre  soube  que  ela  estava  certa.  Mas  sempre  me  deixei  manipular,sempre  soube  que  ela  estava  certa.  Mas  sempre  me  deixei  manipular,   
obedeci regras, fiz tudo que queriam que eu fizesse e sem dar tempo paraobedeci regras, fiz tudo que queriam que eu fizesse e sem dar tempo para  
fazer o que eu realmente queria. Talvez se eu tivesse continuado minhafazer o que eu realmente queria. Talvez se eu tivesse continuado minha   
carreira no balé, poderia estar no balé de Moscou agora e sem estar nessecarreira no balé, poderia estar no balé de Moscou agora e sem estar nesse   
rolo.rolo.
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—— É... você tem razão. Acho que estou precisando proclamar minha É... você tem razão. Acho que estou precisando proclamar minha   
independência. - Brinquei, mas estava falando sério.independência. - Brinquei, mas estava falando sério.

—— Faz  isso  mesmo,  eu apoio.  Agora  já  vou indo  pra  Bom Jesus Faz  isso  mesmo,  eu apoio.  Agora  já  vou indo  pra  Bom Jesus  
porque não quero me atrasar. porque não quero me atrasar. 

—— O que você disse? - perguntei alarmada e ela franziu o cenho O que você disse? - perguntei alarmada e ela franziu o cenho   
enquanto se levantava.enquanto se levantava.

—— Eu disse que já vou indo pra faculdade porque não quero me Eu disse que já vou indo pra faculdade porque não quero me   
atrasar. - ela repetiu como se estivesse falando com alguém com problemasatrasar. - ela repetiu como se estivesse falando com alguém com problemas  
mentais.mentais.

—— Você disse Bom Jesus! - apontei e ela riu. Você disse Bom Jesus! - apontei e ela riu.
—— Não, eu não disse. Acho que você tá pirando, Lavígnia. Não, eu não disse. Acho que você tá pirando, Lavígnia.
—— Mas eu ouvi!  Você disse Bom Jesus!  -  insisti  e  ela  passou de Mas eu ouvi!  Você disse Bom Jesus!  -  insisti  e  ela  passou de  

debochada pra séria.debochada pra séria.
—— Então você está ouvindo coisas! Fala sério... por que eu diria Bom Então você está ouvindo coisas! Fala sério... por que eu diria Bom  

Jesus?Jesus?
—— Esquece... - falei intrigada e ela torceu o nariz. Esquece... - falei intrigada e ela torceu o nariz.
—— Tá bom... até mais. Tá bom... até mais.
—— Até. - eu disse antes dela sumir pela  porta da cozinha. Fiquei na Até. - eu disse antes dela sumir pela  porta da cozinha. Fiquei na   

cozinha até a hora me arrumar para ir ao trabalho. Quando cheguei aocozinha até a hora me arrumar para ir ao trabalho. Quando cheguei ao   
quarto andar, encontrei Juliana toda atarefada correndo de uma lado paraquarto andar, encontrei Juliana toda atarefada correndo de uma lado para  
o outro. - Olá.o outro. - Olá.

—— Hã? - ela se virou só então se dando conta da minha presença – Hã? - ela se virou só então se dando conta da minha presença –   
Ah, oi Lavígnia.Ah, oi Lavígnia.

—— Nossa... por que tanto reboliço? Nossa... por que tanto reboliço?
—— Ah nem me fale! A Sabrina vai viajar para Bom Jesus amanhã e Ah nem me fale! A Sabrina vai viajar para Bom Jesus amanhã e  

resolveu que devo ir junto e tenho que arrumar um monte de coisas e... resolveu que devo ir junto e tenho que arrumar um monte de coisas e... 
—— O quê?! O que você disse? - me alarmei de novo, mas o que era O quê?! O que você disse? - me alarmei de novo, mas o que era   

aquilo?aquilo?
—— Que a Sabrina vai para Brasília amanhã e quer que eu vá junto! Que a Sabrina vai para Brasília amanhã e quer que eu vá junto!   
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Pode? Ela deveria ter me avisado antes!Pode? Ela deveria ter me avisado antes!
Juliana repetiu e eu fiquei parada olhando para o nada enquantoJuliana repetiu e eu fiquei parada olhando para o nada enquanto  

repassava a conversa. Eu tinha a mais absoluta certeza que tina ouvidorepassava a conversa. Eu tinha a mais absoluta certeza que tina ouvido  
tanto minha prima como Juliana falarem tanto minha prima como Juliana falarem Bom JesusBom Jesus mas no entanto, sabia mas no entanto, sabia  
que  não  tinham  falado  isso.  Eu  estava  começando  a  pensar  naque  não  tinham  falado  isso.  Eu  estava  começando  a  pensar  na   
possibilidade de realmente estar ficando maluca de vez. Sacudi a cabeça epossibilidade de realmente estar ficando maluca de vez. Sacudi a cabeça e   
entrei na minha sala. Olhei desanimada para a quantidade de pendênciasentrei na minha sala. Olhei desanimada para a quantidade de pendências   
que teria que resolver naquele dia. Atirei minha bolsa no chão e mergulheique teria que resolver naquele dia. Atirei minha bolsa no chão e mergulhei   
no trabalho.no trabalho.

Eram muitas coisas e eu estava sobrecarregada. Mas por um ladoEram muitas coisas e eu estava sobrecarregada. Mas por um lado  
até que seria bom, pois manteria minha mente ocupada e sendo assim, nãoaté que seria bom, pois manteria minha mente ocupada e sendo assim, não   
teria  tempo  para  ficar  pensando  nas  coisas  estranhas  que  estavamteria  tempo  para  ficar  pensando  nas  coisas  estranhas  que  estavam  
acontecendo.  Dispensei  o  almoço  naquele  dia,  pois  além  de  estaracontecendo.  Dispensei  o  almoço  naquele  dia,  pois  além  de  estar   
completamente sem fome, queria por em dia todo o trabalho que haviacompletamente sem fome, queria por em dia todo o trabalho que havia   
deixado atrasar. Eu já estava bem cansada quando tirei o computador dodeixado atrasar. Eu já estava bem cansada quando tirei o computador do  
estado adormecido para o desligar de vez. Mas assim que a tela iniciou,estado adormecido para o desligar de vez. Mas assim que a tela iniciou,   
não havia o papel de parede chato do governo na tela mas sim, escrito emnão havia o papel de parede chato do governo na tela mas sim, escrito em   
grandes letras: Bom Jesus.grandes letras: Bom Jesus.

Eu arfei e pisquei várias vezes olhando para a tela. Com as mãosEu arfei e pisquei várias vezes olhando para a tela. Com as mãos  
tremulas  desliguei  o  computador  na  CPU  mesmo,  ignorando  o  modotremulas  desliguei  o  computador  na  CPU  mesmo,  ignorando  o  modo  
correto de encerrá-lo. Cobri meu rosto com as duas mãos e fiquei tentandocorreto de encerrá-lo. Cobri meu rosto com as duas mãos e fiquei tentando   
controlar  meu  emocional.  Depois  de  alguns  minutos  tentando  mecontrolar  meu  emocional.  Depois  de  alguns  minutos  tentando  me  
tranquilizar,  abri  meus  olhos  e  peguei  minha bolsa  que naquela  alturatranquilizar,  abri  meus  olhos  e  peguei  minha bolsa  que naquela  altura   
tinha ido parar embaixo da mesa. Culpei a noite mal dormida e aqueletinha ido parar embaixo da mesa. Culpei a noite mal dormida e aquele   
sonho maluco por estar imaginando coisas. Revirei minha bolsa atrás dosonho maluco por estar imaginando coisas. Revirei minha bolsa atrás do   
meu  pó  compacto,  eu  devia  estar  com a  aparência  de  um  zumbi.  Erameu  pó  compacto,  eu  devia  estar  com a  aparência  de  um  zumbi.  Era  
melhor retocar a maquiagem antes de sair.melhor retocar a maquiagem antes de sair.

Assim que abri meu estojinho, o pequeno espelho revelou atrás deAssim que abri meu estojinho, o pequeno espelho revelou atrás de   
mim a figura da jovem que eu já havia visto várias vezes. Estaquei. mim a figura da jovem que eu já havia visto várias vezes. Estaquei. 
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—— Volte, Lavígnia. Volte, Lavígnia.
Ela falou e eu dei um pulo da cadeira com o meu coração aos saltos.Ela falou e eu dei um pulo da cadeira com o meu coração aos saltos.   

Olhei para trás – onde o espelho mostrava que ela estivesse – mas nãoOlhei para trás – onde o espelho mostrava que ela estivesse – mas não   
havia ninguém ali.  Meu corpo inteirinho começou a tremer como se euhavia ninguém ali.  Meu corpo inteirinho começou a tremer como se eu   
estivesse com muito frio, até mesmo meus lábios tremiam e meus dentesestivesse com muito frio, até mesmo meus lábios tremiam e meus dentes   
batiam.batiam.

—— Lavígnia? - Juliana abriu a porta de supetão e eu gritei – nossa, o Lavígnia? - Juliana abriu a porta de supetão e eu gritei – nossa, o   
que foi? que foi? 

—— Nada... - ofeguei – você me assustou. Nada... - ofeguei – você me assustou.
—— Ah, desculpe então. Hã... sua tia está te chamando. - ela avisou Ah, desculpe então. Hã... sua tia está te chamando. - ela avisou  

antes de sumir e eu fechei os olhos por um instante.antes de sumir e eu fechei os olhos por um instante.

“ Eu mereço... mas agora terei algumas respostas! ”“ Eu mereço... mas agora terei algumas respostas! ”

Decidi que iria perguntar à Savanah se tudo que estava acontecendoDecidi que iria perguntar à Savanah se tudo que estava acontecendo   
comigo era por conta da nossa maldita história com os vampiros. Sendocomigo era por conta da nossa maldita história com os vampiros. Sendo  
assim,  marchei  em  direção  à  sala  dela  e  nem  mesmo  parei  para  meassim,  marchei  em  direção  à  sala  dela  e  nem  mesmo  parei  para  me  
anunciar à secretária sem nome de Savanah. anunciar à secretária sem nome de Savanah. 

—— Tia... - chamei-a entrando esbaforida na sala – eu quero saber por Tia... - chamei-a entrando esbaforida na sala – eu quero saber por   
que estou...que estou...

—— Ah, Lavígnia. Você já fez o relatório que pedi? - ela mudou o Ah, Lavígnia. Você já fez o relatório que pedi? - ela mudou o   
assunto.assunto.

—— Não. Eu quero saber... Não. Eu quero saber...
—— Lavígnia  querida,  eu precisava que você  me entregasse  ainda Lavígnia  querida,  eu precisava que você  me entregasse  ainda  

hoje.hoje.
—— O quê? - indaguei confusa, ela estava realmente me cortando? O quê? - indaguei confusa, ela estava realmente me cortando?
—— Isso mesmo... teremos algumas reuniões importantes na semana Isso mesmo... teremos algumas reuniões importantes na semana  

que vem. Até mesmo uma audiência com a presidente em Brasília, seu avôque vem. Até mesmo uma audiência com a presidente em Brasília, seu avô   
vai ir e eu o acompanharei. Preciso dos dados que lhe pedi.vai ir e eu o acompanharei. Preciso dos dados que lhe pedi.
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—— Mas eu não sou sua assistente! - ralhei e ela me lançou um olhar Mas eu não sou sua assistente! - ralhei e ela me lançou um olhar  
de repreensão.de repreensão.

—— Eu sei que não. Mas é a sucessora deste cargo, daqui há alguns Eu sei que não. Mas é a sucessora deste cargo, daqui há alguns   
anos  a  segurança  das  pessoas  estará  nas  suas  mãos.  Você  deve  estaranos  a  segurança  das  pessoas  estará  nas  suas  mãos.  Você  deve  estar   
pronta.pronta.

—— Mas eu não quero isso... eu quero é saber... Mas eu não quero isso... eu quero é saber...
—— Agora pensa assim, Lavígnia. Mas daqui há alguns anos me dará Agora pensa assim, Lavígnia. Mas daqui há alguns anos me dará   

razão, acredite. Agora eu realmente preciso que você faça um relatório erazão, acredite. Agora eu realmente preciso que você faça um relatório e  
um  balanço  das  denúncias  na  Corregedoria  da  Polícia  Civil  no  anoum  balanço  das  denúncias  na  Corregedoria  da  Polícia  Civil  no  ano   
passado. - ela disse me passando uma outra pasta que eu não sei porquepassado. - ela disse me passando uma outra pasta que eu não sei porque  
eu peguei, talvez pra ter certeza que não era um outro delírio – Você podeeu peguei, talvez pra ter certeza que não era um outro delírio – Você pode  
me entregar isso no máximo até sexta-feira, certo?me entregar isso no máximo até sexta-feira, certo?

—— Sexta-feira?! - repeti alarmada quando a secretária abriu a porta. Sexta-feira?! - repeti alarmada quando a secretária abriu a porta.
—— Senhora Durani... o senhor Dávila está aqui e quer lhe falar. Senhora Durani... o senhor Dávila está aqui e quer lhe falar.
—— Ah... pois mande-o entrar. Quer mais alguma coisa Lavígnia? - Ah... pois mande-o entrar. Quer mais alguma coisa Lavígnia? -   

Minha  tia  perguntou  com  a  expressão  mais  cínica  o  possível  e  eu  iaMinha  tia  perguntou  com  a  expressão  mais  cínica  o  possível  e  eu  ia   
abrindo a boca para dizer que não iria fazer mais trabalho algum pra elaabrindo a boca para dizer que não iria fazer mais trabalho algum pra ela   
quando o imbecil do Marcelo Dávila entrou.quando o imbecil do Marcelo Dávila entrou.

—— Savanah, tenho algo urgente pra tratar com você. Savanah, tenho algo urgente pra tratar com você.
Ele anunciou e os dois me olharam como se perguntassem o que euEle anunciou e os dois me olharam como se perguntassem o que eu   

ainda estava fazendo ali. Com um suspiro irritado, saí da sala dando umaainda estava fazendo ali. Com um suspiro irritado, saí da sala dando uma   
batida – nada gentil – no ombro dele com o meu. Saí em disparada pelobatida – nada gentil – no ombro dele com o meu. Saí em disparada pelo   
corredor, se ela não iria me dar as respostas que eu queria, eu mesma iriacorredor, se ela não iria me dar as respostas que eu queria, eu mesma iria   
encontrá-las.  Seja  o  que fosse  que  eu  precisava  saber,  estava  certa  queencontrá-las.  Seja  o  que fosse  que  eu  precisava  saber,  estava  certa  que  
estava tudo naquele bendito arquivo no subsolo. E eu saberia mesmo queestava tudo naquele bendito arquivo no subsolo. E eu saberia mesmo que   
tivesse que arrebentar aquelas portas com um cadeira.tivesse que arrebentar aquelas portas com um cadeira.

Nem quis saber de chegar aos elevadores e abri a porta que davaNem quis saber de chegar aos elevadores e abri a porta que dava  
para as escadas e desci correndo por elas até o subsolo. Quando cheguei,para as escadas e desci correndo por elas até o subsolo. Quando cheguei,   
estava meio ofegante, mas decidida a acabar de vez com aquele joguinhoestava meio ofegante, mas decidida a acabar de vez com aquele joguinho   
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de  mistério.  Corri  pelo  vazio  e  estreito  corredor  até  a  porta  do  falsode  mistério.  Corri  pelo  vazio  e  estreito  corredor  até  a  porta  do  falso   
almoxarifado. A abri e dei de cara com apenas um almoxarifado normal.almoxarifado. A abri e dei de cara com apenas um almoxarifado normal.   
Havia caixas, papéis, vassouras, etc... Havia caixas, papéis, vassouras, etc... 

—— O quê?! - falei, pestanejando. O quê?! - falei, pestanejando.
Onde estava a porta que conduzia para o arquivo? Não tinha mais!Onde estava a porta que conduzia para o arquivo? Não tinha mais!   

Empurrei os baldes, as caixas, as vassouras e dei de cara penas com umaEmpurrei os baldes, as caixas, as vassouras e dei de cara penas com uma  
parede cinza onde antes tinha uma porta. Eu sabia que tinha uma porta ali!parede cinza onde antes tinha uma porta. Eu sabia que tinha uma porta ali!   
Não  era  outra  alucinação  pois  Savanah  mesmo  tinha  falado  sobre  oNão  era  outra  alucinação  pois  Savanah  mesmo  tinha  falado  sobre  o   
arquivo no subsolo.  Teria  ela  se  arrependido de  me contar  sobre  ele  earquivo no subsolo.  Teria  ela  se  arrependido de  me contar  sobre  ele  e   
mando concretar a porta? mando concretar a porta? 

“ Mas é lógico que sim! ”“ Mas é lógico que sim! ”

Constatei  amaldiçoando  minha  sorte,  ou  a  falta  dela.  Como  seConstatei  amaldiçoando  minha  sorte,  ou  a  falta  dela.  Como  se  
atreviam a me ocultar o que tinha naquela droga de arquivo? Eu tinha oatreviam a me ocultar o que tinha naquela droga de arquivo? Eu tinha o   
direito  de  saber!  Depois  de  quase  espumar  de  raiva  e  chutar  algumasdireito  de  saber!  Depois  de  quase  espumar  de  raiva  e  chutar  algumas   
caixas, eu saí daquele lugar convicta de que o que minha família escondiacaixas, eu saí daquele lugar convicta de que o que minha família escondia   
de mim era algo muito além do segredo dos vampiros. Sim, algo muitode mim era algo muito além do segredo dos vampiros. Sim, algo muito   
maior e tão grave ou importante que eles não me contaram e não queriammaior e tão grave ou importante que eles não me contaram e não queriam   
que eu soubesse. Quando saí do elevador já no quarto andar, eu estavaque eu soubesse. Quando saí do elevador já no quarto andar, eu estava  
disposta a ir até Savanah e obrigá-la a me contar o que estava acontecendodisposta a ir até Savanah e obrigá-la a me contar o que estava acontecendo  
mesmo que eu tivesse que ameaçá-la com uma barra de ferro ou qualquermesmo que eu tivesse que ameaçá-la com uma barra de ferro ou qualquer  
coisa que aparecesse na minha frente.coisa que aparecesse na minha frente.

—— Ah, você está aí! Onde se meteu? Eu estava te esperando. - disse Ah, você está aí! Onde se meteu? Eu estava te esperando. - disse   
Juliana e eu sacudi a cabeça.Juliana e eu sacudi a cabeça.

—— Me esperando? Pra quê? Me esperando? Pra quê?
—— Como assim pra quê? - ela revirou os olhos – hoje é quarta-feira Como assim pra quê? - ela revirou os olhos – hoje é quarta-feira   

dia de academia! Hello...dia de academia! Hello...
Juliana  terminou  a  frase  estalando  os  dedos  e  eu  me  toquei  disso,  naJuliana  terminou  a  frase  estalando  os  dedos  e  eu  me  toquei  disso,  na   
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verdade eu andava me perdendo até mesmo do tempo, na data, na hora...verdade eu andava me perdendo até mesmo do tempo, na data, na hora...
—— Que horas são? - indaguei confusa. Que horas são? - indaguei confusa.
—— Quatro e trinta e seis. Agora vamos porque o Rodrigo quer te ver, Quatro e trinta e seis. Agora vamos porque o Rodrigo quer te ver,  

disse que fez uma série perfeita pra você e...disse que fez uma série perfeita pra você e...
A voz dela pareceu soar em outro idioma pois eu não entendi maisA voz dela pareceu soar em outro idioma pois eu não entendi mais   

nada. Naquele momento só ponderava se devia ir ou não na aula, ir paranada. Naquele momento só ponderava se devia ir ou não na aula, ir para  
casa e fica vendo fantasmas não me parecia muito atraente, então falei:casa e fica vendo fantasmas não me parecia muito atraente, então falei:

—— Só vou pegar minha bolsa... Só vou pegar minha bolsa...
Fui para minha sala e não olhei para lado algum que não fosse aFui para minha sala e não olhei para lado algum que não fosse a   

direção da minha bolsa.  Eu a peguei  e saí  enfiando a maldita pasta dedireção da minha bolsa.  Eu a peguei  e saí  enfiando a maldita pasta de   
denúncias dentro dela. Eu mantinha uma troca de roupa de ginástica nodenúncias dentro dela. Eu mantinha uma troca de roupa de ginástica no  
meu armário na academia para o caso de esquecer de levar algum dia.meu armário na academia para o caso de esquecer de levar algum dia.  
Como aquele. Então fomos direto para a sinaleira. Juliana reclamava da talComo aquele. Então fomos direto para a sinaleira. Juliana reclamava da tal   
viagem a Brasília que faria no dia seguinte mas eu não prestava atençãoviagem a Brasília que faria no dia seguinte mas eu não prestava atenção   
em nada, estava me sentindo aérea, fora de mim... era muito estranho. em nada, estava me sentindo aérea, fora de mim... era muito estranho. 

Foi quando do nada um carro prateado investiu contra nós duas eFoi quando do nada um carro prateado investiu contra nós duas e   
eu  cheguei  a  colocar  minhas  duas  mãos  no  capô  que  havia  parado  aeu  cheguei  a  colocar  minhas  duas  mãos  no  capô  que  havia  parado  a  
centímetros das minhas pernas. centímetros das minhas pernas. 

—— Saiam do meio da rua suas malucas! - gritou o motorista mal- Saiam do meio da rua suas malucas! - gritou o motorista mal-
humorado.humorado.

—— Maluco é você seu idiota! Estamos na faixa de segurança e o sinal Maluco é você seu idiota! Estamos na faixa de segurança e o sinal   
está fechado! Qual o seu problema? Comprou a carteira? - xingou Julianaestá fechado! Qual o seu problema? Comprou a carteira? - xingou Juliana  
mas eu não prestei mais atenção na discussão ao ler na placa do carro; Bommas eu não prestei mais atenção na discussão ao ler na placa do carro; Bom  
Jesus. Senti um arrepio gelado, não só por ter quase sido atropelada masJesus. Senti um arrepio gelado, não só por ter quase sido atropelada mas  
pelo claro sinal de que eu realmente estava encrencada em algo maior dopelo claro sinal de que eu realmente estava encrencada em algo maior do   
que imaginava.que imaginava.

—— Vá se lascar, imbecil! Eu devia te processar por isso! Vá se lascar, imbecil! Eu devia te processar por isso!
Ameaçou Juliana no final de seus xingamentos e me puxou para aAmeaçou Juliana no final de seus xingamentos e me puxou para a   

passarela  do  meio,  já  que  eu  havia  congelado  no  lugar.  Enquanto  elapassarela  do  meio,  já  que  eu  havia  congelado  no  lugar.  Enquanto  ela   
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tagarelava com outras pessoas que haviam visto a cena e dado razão a ela,tagarelava com outras pessoas que haviam visto a cena e dado razão a ela,   
eu virei  para ver o que estava escrito na placa de trás do carro que seeu virei  para ver o que estava escrito na placa de trás do carro que se   
afastava.  Sem muita  surpresa,  li  o  nome  de  Porto  Alegre  nela.  Aquiloafastava.  Sem muita  surpresa,  li  o  nome  de  Porto  Alegre  nela.  Aquilo  
serviu para me tirar mais ainda do sério. Nem sei como consegui ficar naserviu para me tirar mais ainda do sério. Nem sei como consegui ficar na   
aula  depois  daquela,  é  claro  que  minha  distração  me  rendeu  algunsaula  depois  daquela,  é  claro  que  minha  distração  me  rendeu  alguns   
sermões de Rodrigo, mas eu não me importei. Quando cheguei em casasermões de Rodrigo, mas eu não me importei. Quando cheguei em casa   
mais  tarde  naquele dia,  me senti  arrependida de ter  ficado duas  horasmais  tarde  naquele dia,  me senti  arrependida de ter  ficado duas  horas   
malhando, pois estava me sentindo um trapo.malhando, pois estava me sentindo um trapo.

—— Nossa...  Lavígnia,  você  está  um horror!  -  denunciou  Mariana Nossa...  Lavígnia,  você  está  um horror!  -  denunciou  Mariana  
assim que entrei.assim que entrei.

—— Obrigada por notar. - respondi com ironia enquanto me dirigia Obrigada por notar. - respondi com ironia enquanto me dirigia   
ao sofá onde ela estava rodeada de livros.ao sofá onde ela estava rodeada de livros.

—— Você está bem? Está com uma aparência péssima. - observou ela Você está bem? Está com uma aparência péssima. - observou ela   
me olhando com estranheza.me olhando com estranheza.

—— Estou muito cansada... - murmurei me afundando no sofá ao lado Estou muito cansada... - murmurei me afundando no sofá ao lado  
dela.dela.

—— É a doida da minha mãe né? - ela indagou e eu fiz que sim – É a doida da minha mãe né? - ela indagou e eu fiz que sim –   
Lavígnia, acho melhor você tirar um tempo pra descansar ou vai acabarLavígnia, acho melhor você tirar um tempo pra descansar ou vai acabar  
doente.doente.

—— Você acha? - perguntei achando que ela estava exagerando. Você acha? - perguntei achando que ela estava exagerando.
—— Não acho, tenho certeza! Já se olhou no espelho hoje? Não acho, tenho certeza! Já se olhou no espelho hoje?
—— Já... - balbuciei fechando os olhos, eu estava com tanto sono. Já... - balbuciei fechando os olhos, eu estava com tanto sono.
—— Sério, dá um tempo ou você vai pirar. - aconselhou e eu suspirei. Sério, dá um tempo ou você vai pirar. - aconselhou e eu suspirei.
—— Vou ver... Vou ver...
—— Hum... aiii Lavígnia - choramingou – sabia que Lídia e os outros Hum... aiii Lavígnia - choramingou – sabia que Lídia e os outros   

vão embora na sexta-feira?vão embora na sexta-feira?
—— Mesmo? - perguntei abrindo os olhos – mas por quê? Mesmo? - perguntei abrindo os olhos – mas por quê?
—— Ah sei lá... puxa, vou sentir tanta falta deles. São meus melhores Ah sei lá... puxa, vou sentir tanta falta deles. São meus melhores   

amigos, sabe? Quando estou com eles é estranho mas... me sinto como seamigos, sabe? Quando estou com eles é estranho mas... me sinto como se  
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estivesse com minha família. - declarou ela tristonha e eu engoli em seco,estivesse com minha família. - declarou ela tristonha e eu engoli em seco,   
eu sentia exatamente o mesmo.eu sentia exatamente o mesmo.

—— Sério? Sério?
—— Ãrrrã... estamos combinando alguma coisa pra amanhã, pra nos Ãrrrã... estamos combinando alguma coisa pra amanhã, pra nos   

despedirmos, sabe? - ela fez uma pausa pra suspirar – você vem né?despedirmos, sabe? - ela fez uma pausa pra suspirar – você vem né?
—— Hum... acho que não. Você sabe como odeio esses lugares onde Hum... acho que não. Você sabe como odeio esses lugares onde   

vocês  vão...  danceterias,  discotecas...  argh!  Além do  mais,  tenho que irvocês  vão...  danceterias,  discotecas...  argh!  Além do  mais,  tenho que ir   
trabalhar na sexta e... trabalhar na sexta e... 

—— Ah... Lavígnia! Esquece um pouco esse trabalho poxa! Isso está Ah... Lavígnia! Esquece um pouco esse trabalho poxa! Isso está   
acabando com você não tá vendo? Você tem que se divertir  também. -acabando com você não tá vendo? Você tem que se divertir  também. -   
ralhou minha prima e eu me levantei sentindo meu corpo pesando umaralhou minha prima e eu me levantei sentindo meu corpo pesando uma   
tonelada.tonelada.

—— Se vocês irem a um lugar que não seja uma danceteria... pode ser Se vocês irem a um lugar que não seja uma danceteria... pode ser   
que eu vá.que eu vá.
Deixei a possibilidade no ar enquanto subia as escadas.Deixei a possibilidade no ar enquanto subia as escadas.

—— Tá eu vou ver... mas você tem que se despedir deles, né? Somos Tá eu vou ver... mas você tem que se despedir deles, né? Somos   
uma equipe!uma equipe!
Cobrou ela e eu ri.Cobrou ela e eu ri.

—— Lógico que sim... Lógico que sim...
Concordei indo para meu quarto. Joguei a bolsa na cama e pegueiConcordei indo para meu quarto. Joguei a bolsa na cama e peguei   

meu notebook, o liguei e então tirei as duas pastas que Savanah havia memeu notebook, o liguei e então tirei as duas pastas que Savanah havia me   
dado.  Era  melhor  acabar  logo  com  aquilo.  Então,  forcei  meu  cérebrodado.  Era  melhor  acabar  logo  com  aquilo.  Então,  forcei  meu  cérebro   
entorpecido pela fadiga a se concentrar na leitura. Li várias vezes e puxeientorpecido pela fadiga a se concentrar na leitura. Li várias vezes e puxei   
meu note abrindo o meu note abrindo o wordword, então comecei a digitar, digitar, digitar, digitar..., então comecei a digitar, digitar, digitar, digitar...   
Era  melhor  me acomodar  melhor.  Então  deitei  na  transversal  da  camaEra  melhor  me acomodar  melhor.  Então  deitei  na  transversal  da  cama  
como computador na minha frente, eu piscava várias vezes para mantercomo computador na minha frente, eu piscava várias vezes para manter   
meus olhos abertos, pois acabava cochilando a cada três minutos. Acheimeus olhos abertos, pois acabava cochilando a cada três minutos. Achei   
que ficaria melhor se eu puxasse um travesseiro pra apoiar minha cabeça.que ficaria melhor se eu puxasse um travesseiro pra apoiar minha cabeça.
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“ Bem melhor assim. ”“ Bem melhor assim. ”

Pensei sentindo minhas pálpebras pesarem. Pensei sentindo minhas pálpebras pesarem. 
—— Lavígnia?  -  ouvi  meu  nome  e  batidas  –  Lavígnia  você  está Lavígnia?  -  ouvi  meu  nome  e  batidas  –  Lavígnia  você  está   

acordada?acordada?
Repetiu a voz da tia Márcia e eu senti como se tivesse sido puxada doRepetiu a voz da tia Márcia e eu senti como se tivesse sido puxada do   
subconsciente.subconsciente.

“ Hã? Tia Márcia? O que ela está fazendo aqui a essa hora? Ela já devia“ Hã? Tia Márcia? O que ela está fazendo aqui a essa hora? Ela já devia   
ter ido pra casa. ”ter ido pra casa. ”

—— O quê? - resmunguei. O quê? - resmunguei.
—— Não vai pro trabalho hoje, querida?  Não vai pro trabalho hoje, querida? 
—— Trabalho?! - repeti confusa me sentando rápido na cama e vi que Trabalho?! - repeti confusa me sentando rápido na cama e vi que  

as janelas estavam claras. - que horas são? - indaguei.as janelas estavam claras. - que horas são? - indaguei.
—— São nove e meia.  São nove e meia. 
Ela respondeu e então eu me dei conta de que tinha caído no sono.Ela respondeu e então eu me dei conta de que tinha caído no sono.   

Um sono  profundo e  sem sonhos  ou pesadelos.  Vi  que estava  com asUm sono  profundo e  sem sonhos  ou pesadelos.  Vi  que estava  com as   
mesmas roupas do dia anterior e a tela do meu notebook estava desligada.mesmas roupas do dia anterior e a tela do meu notebook estava desligada.

—— Ah minha nossa! - choraminguei tentando ligá-lo mas a bateria Ah minha nossa! - choraminguei tentando ligá-lo mas a bateria   
havia acabado. E eu não tinha salvo nada do que tinha escrito, ou pelohavia acabado. E eu não tinha salvo nada do que tinha escrito, ou pelo  
menos não me lembrava de tê-lo feito.menos não me lembrava de tê-lo feito.

Praguejando com as  piores palavras  que eu poderia  pensar  corriPraguejando com as  piores palavras  que eu poderia  pensar  corri  
para  o  banheiro  e  vi   minha  aparência  assustadora.  Dormir  maquiadapara  o  banheiro  e  vi   minha  aparência  assustadora.  Dormir  maquiada  
nunca foi uma coisa boa a se fazer.  Meus cílios estavam grudados pelonunca foi uma coisa boa a se fazer.  Meus cílios estavam grudados pelo   
máscara preta, o batom – ou o que restou dele – manchando bem mais quemáscara preta, o batom – ou o que restou dele – manchando bem mais que   
meus  lábios.  Ou seja,  um desastre!  E  eu ainda  estava  atrasada  e  tinhameus  lábios.  Ou seja,  um desastre!  E  eu ainda  estava  atrasada  e  tinha  
perdido  todo  meu  trabalho  da  noite  passada.  Lavei  meus  rosto  váriasperdido  todo  meu  trabalho  da  noite  passada.  Lavei  meus  rosto  várias   
vezes  e  penteei  os  cabelos,  fiz  neles  um  coque  simples  e  corri  para  ovezes  e  penteei  os  cabelos,  fiz  neles  um  coque  simples  e  corri  para  o   
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guarda roupas. Peguei uma calça jeans e uma guarda roupas. Peguei uma calça jeans e uma babylook babylook rosa choque, os vestirosa choque, os vesti  
em  tempo  recorde  assim  como  minhas  sandálias  rasteirinhas.  Pegueiem  tempo  recorde  assim  como  minhas  sandálias  rasteirinhas.  Peguei   
minha bolsa e voei escada abaixo.  minha bolsa e voei escada abaixo.  

—— Não vai nem tomar café, menina? - tia Márcia perguntou quando Não vai nem tomar café, menina? - tia Márcia perguntou quando   
passei feito um raio pela sala onde ela tirava o pó. passei feito um raio pela sala onde ela tirava o pó. 

—— Não tenho tempo, tchau. - respondi rápido antes de sair. Não tenho tempo, tchau. - respondi rápido antes de sair.
Para minha sorte – já que estava atrasada – o trânsito estava bom ePara minha sorte – já que estava atrasada – o trânsito estava bom e   

dirigindo no limite da velocidade, logo eu estava no trabalho. Entrei nodirigindo no limite da velocidade, logo eu estava no trabalho. Entrei no  
primeiro elevador que vi na minha frente e torci para que não encontrasseprimeiro elevador que vi na minha frente e torci para que não encontrasse   
meu chefe ou Savanah pelo caminho.  Infelizmente,  encontrei  coisa piormeu chefe ou Savanah pelo caminho.  Infelizmente,  encontrei  coisa pior   
quando cheguei ao quarto andar. Sabrina.  quando cheguei ao quarto andar. Sabrina.  

—— Nossa – ela ergueu as sobrancelhas finas quando me viu – nunca Nossa – ela ergueu as sobrancelhas finas quando me viu – nunca  
tinha visto você se atrasar, Lavígnia. Você está péssima, o que houve? - Elatinha visto você se atrasar, Lavígnia. Você está péssima, o que houve? - Ela   
destilou seu veneno e Juliana fez uma careta a imitando atrás dela.destilou seu veneno e Juliana fez uma careta a imitando atrás dela.

—— Eu estava cuidando da minha vida, Sabrina. Por isso me atrasei. - Eu estava cuidando da minha vida, Sabrina. Por isso me atrasei. -   
alfinetei e Juliana riu.alfinetei e Juliana riu.
Sabrina fez uma cara de quem não gostou e saiu pisando forte no chão atéSabrina fez uma cara de quem não gostou e saiu pisando forte no chão até   
o elevador.o elevador.

—— Só não desejo que esse avião caia porque você vai estar nele. - Só não desejo que esse avião caia porque você vai estar nele. -   
cochichei para minha amiga assim que ela passou por mim.cochichei para minha amiga assim que ela passou por mim.

—— Eu agradeço... até amanhã. - disse ela com desânimo e eu não a Eu agradeço... até amanhã. - disse ela com desânimo e eu não a   
culpava pois passar horas num avião na companhia de Sabrina Di Souzaculpava pois passar horas num avião na companhia de Sabrina Di Souza   
era um castigo pra qualquer um.era um castigo pra qualquer um.

—— Boa viagem. - desejei. Boa viagem. - desejei.
—— Jura? - ironizou ela correndo para o elevador. Jura? - ironizou ela correndo para o elevador.
Eu ri e maneando a cabeça fui para minha sala, mas fui interceptadaEu ri e maneando a cabeça fui para minha sala, mas fui interceptada  

no meio do caminho por uma figura que parecia no meio do caminho por uma figura que parecia capocapo da máfia pois quase da máfia pois quase  
não aparecia e quando dava as caras não era pra boa coisa.não aparecia e quando dava as caras não era pra boa coisa.

—— Lavígnia – Ronaldo Miller,  mais conhecido como o chefe  me Lavígnia – Ronaldo Miller,  mais conhecido como o chefe  me  
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chamou parecendo aborrecido.chamou parecendo aborrecido.
—— Sim, senhor Miller. - respondi me preparando para escutar o que Sim, senhor Miller. - respondi me preparando para escutar o que  

não queria.não queria.
—— Não  estou  satisfeito  com  seu  desempenho  no  setor Não  estou  satisfeito  com  seu  desempenho  no  setor  

administrativo, tem trabalho de dias acumulando em sua mesa e são coisasadministrativo, tem trabalho de dias acumulando em sua mesa e são coisas  
que  temos  que  resolver  rápido  por  aqui.  Sei  que  você  é  neta  doque  temos  que  resolver  rápido  por  aqui.  Sei  que  você  é  neta  do   
governador,  mas  não  foi  por  isso  que  eu  a  contratei.  Você  era  maisgovernador,  mas  não  foi  por  isso  que  eu  a  contratei.  Você  era  mais  
responsável antes, talvez agora esteja acostumada com a proteção do seuresponsável antes, talvez agora esteja acostumada com a proteção do seu   
avô e por isso está sendo descuidada com suas funções. Mas eu ainda souavô e por isso está sendo descuidada com suas funções. Mas eu ainda sou   
o  chefe  aqui  e  posso  muito  bem  dar  o  seu  cargo  para  alguém  maiso  chefe  aqui  e  posso  muito  bem  dar  o  seu  cargo  para  alguém  mais  
responsável e colocá-la como assistente. - disse ele me dando um sermãoresponsável e colocá-la como assistente. - disse ele me dando um sermão  
mal-humorado.mal-humorado.

—— Eu sinto muito, tive outras coisas para resolver essa semana, mas Eu sinto muito, tive outras coisas para resolver essa semana, mas  
prometo que irei terminar tudo hoje. - justifiquei com vontade de chorar.prometo que irei terminar tudo hoje. - justifiquei com vontade de chorar.

—— Se  tem  tantas  outras  responsabilidades  assim,  talvez  devesse Se  tem  tantas  outras  responsabilidades  assim,  talvez  devesse  
reconsiderar  sua  carreira  e  escolher  algo  mais  confortável  pra  você.  -reconsiderar  sua  carreira  e  escolher  algo  mais  confortável  pra  você.  -   
ralhou ele daquele jeito que só os chefes tem e um que não tinha medo deralhou ele daquele jeito que só os chefes tem e um que não tinha medo de   
enfrentar meu avô, não que eu fosse me valer disso – tem um monte deenfrentar meu avô, não que eu fosse me valer disso – tem um monte de  
pastas na sua mesa e quero todas elas resolvidas e prontas até as quatropastas na sua mesa e quero todas elas resolvidas e prontas até as quatro   
horas de hoje, você entendeu?horas de hoje, você entendeu?

—— Sim, eu entendi. - concordei e ele virou as costas sumindo pelo Sim, eu entendi. - concordei e ele virou as costas sumindo pelo  
corredor  em  seu  terno  preto.  Fechei  os  olhos  e  respirei  fundo,  comcorredor  em  seu  terno  preto.  Fechei  os  olhos  e  respirei  fundo,  com  
resignação fui para minha sala. O dia foi estafante, infernal na verdade.resignação fui para minha sala. O dia foi estafante, infernal na verdade.   
Outra vez dispensei meu almoço e fiquei totalmente focada em tudo queOutra vez dispensei meu almoço e fiquei totalmente focada em tudo que   
não consegui resolver por causa das loucuras da minha tia. Pensei que nãonão consegui resolver por causa das loucuras da minha tia. Pensei que não  
conseguiria,  mas às quatro horas eu estava com tudo pronto.  Fechei  asconseguiria,  mas às quatro horas eu estava com tudo pronto.  Fechei  as   
pastas e imprimi o que tinha feito e me arrastei até a sala de Ronaldo -pastas e imprimi o que tinha feito e me arrastei até a sala de Ronaldo -   
idiota – e entreguei tudo. Ele ficou bem satisfeito mas não dei a mínimaidiota – e entreguei tudo. Ele ficou bem satisfeito mas não dei a mínima   
para seus elogios e fui saindo sem nem me despedir.para seus elogios e fui saindo sem nem me despedir.
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Quando cheguei no estacionamento, realmente cheguei a pensar naQuando cheguei no estacionamento, realmente cheguei a pensar na  
hipótese  de  chamar  um  táxi  pois  me  sentia  incapaz  de  dirigir.  Estavahipótese  de  chamar  um  táxi  pois  me  sentia  incapaz  de  dirigir.  Estava  
cansada demais, mesmo tendo conseguido dormir a noite toda. Eu estavacansada demais, mesmo tendo conseguido dormir a noite toda. Eu estava   
acabada,  literalmente acabada.  Mas deixar  meu carro ali  não era  muitoacabada,  literalmente acabada.  Mas deixar  meu carro ali  não era  muito  
favorável já que teria que ir de táxi para o trabalho no outro dia. Sendofavorável já que teria que ir de táxi para o trabalho no outro dia. Sendo   
assim, fiz um esforço para dirigir até em casa.assim, fiz um esforço para dirigir até em casa.

Assim que saí do carro – já na frente da garagem – ouvi vozes eAssim que saí do carro – já na frente da garagem – ouvi vozes e   
soube que eram os irmãos...  Sejam lá qual  fosse o sobrenome deles.  Sósoube que eram os irmãos...  Sejam lá qual  fosse o sobrenome deles.  Só   
então me dei conta de que não sabia o sobrenome de Neitan, Léo e Lídia.então me dei conta de que não sabia o sobrenome de Neitan, Léo e Lídia.   
Quando abri a porta vi Léo e Mariana jogando Tênis virtual no telão de 42Quando abri a porta vi Léo e Mariana jogando Tênis virtual no telão de 42   
polegadas da sala. Tinha um videogame super moderno ligado à tela e apolegadas da sala. Tinha um videogame super moderno ligado à tela e a   
mesinha  de  centro  tinha  sido  arrastada  para  um  canto.  Enquanto  elesmesinha  de  centro  tinha  sido  arrastada  para  um  canto.  Enquanto  eles   
interagiam com a tela, Neitan e Lídia assistiam o jogo.interagiam com a tela, Neitan e Lídia assistiam o jogo.

—— Olá. - falei, entrando e um coro soou em resposta. Olá. - falei, entrando e um coro soou em resposta.
—— Oi... Oi...
—— E aí? - Léo foi o único a responder de outra forma. Senti os olhos E aí? - Léo foi o único a responder de outra forma. Senti os olhos   

de Neitan em mim no caminho todo até a escadas.de Neitan em mim no caminho todo até a escadas.
—— Não quer jogar com a gente? - ouvi ele perguntar e me virei. Não quer jogar com a gente? - ouvi ele perguntar e me virei.
—— Hum... não, tenho umas coisas pra resolver. Hum... não, tenho umas coisas pra resolver.
—— Sempre ocupada. - rebateu ele e eu dei de ombros como resposta. Sempre ocupada. - rebateu ele e eu dei de ombros como resposta.
Subi afundando os pés nos degraus da escada. Meu corpo estavaSubi afundando os pés nos degraus da escada. Meu corpo estava  

pesado. Quando cheguei  em meu quarto senti  vontade de me atirar napesado. Quando cheguei  em meu quarto senti  vontade de me atirar na   
cama e dormir a noite toda, mas precisava ver se meu trabalho da noitecama e dormir a noite toda, mas precisava ver se meu trabalho da noite   
anterior tinha se perdido totalmente. Depois de atirar a bolsa na cama, pusanterior tinha se perdido totalmente. Depois de atirar a bolsa na cama, pus  
meu notebook pra carregar e fui atrás dos meus chinelos. Assim que elemeu notebook pra carregar e fui atrás dos meus chinelos. Assim que ele   
ligou já  corri  para procurar  meu trabalho.  Para  minha sorte  somente  aligou já  corri  para procurar  meu trabalho.  Para  minha sorte  somente  a  
parte  final  não  havia  sido  salva,  mas  eu conseguiria  lembrar  de  quaseparte  final  não  havia  sido  salva,  mas  eu conseguiria  lembrar  de  quase  
tudo.tudo.

Voltei  a  digitar  e  tive  um pouco  mais  de  trabalho  do  que  tinhaVoltei  a  digitar  e  tive  um pouco  mais  de  trabalho  do  que  tinha  
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imaginado, mas consegui e depois de salvar tudo, passei pro pen drive eimaginado, mas consegui e depois de salvar tudo, passei pro pen drive e   
coloquei  para imprimir no descktop. Estava arrumando as folhas numacoloquei  para imprimir no descktop. Estava arrumando as folhas numa  
pasta quando ouvi a gritaria de Mariana:pasta quando ouvi a gritaria de Mariana:

—— Lavígnia!... Lavígnia... Lavígniaaaaaaaaaa! Lavígnia!... Lavígnia... Lavígniaaaaaaaaaa!
—— Ai,  já  vou!  -  gritei  enquanto  deixava  a  pasta  na  mesa  do Ai,  já  vou!  -  gritei  enquanto  deixava  a  pasta  na  mesa  do   

computador. Quando desci, encontrei  Lídia e Mariana na porta. - que foi?computador. Quando desci, encontrei  Lídia e Mariana na porta. - que foi?
—— Vamos ali no parque Tupã, vem com a gente. - convidou Lídia Vamos ali no parque Tupã, vem com a gente. - convidou Lídia   

com um sorriso enorme. com um sorriso enorme. 
—— É, vai ser tri legal. Vamos Lavígnia? - Mariana engatou. É, vai ser tri legal. Vamos Lavígnia? - Mariana engatou.
—— Obrigada meninas, mas vou passar essa.  Obrigada meninas, mas vou passar essa. 
—— Ah... por quê? - quis saber Lídia e eu suspirei. Ah... por quê? - quis saber Lídia e eu suspirei.
—— Quero descansar um pouco... tive um dia bem estressante hoje. - Quero descansar um pouco... tive um dia bem estressante hoje. -   

e como!e como!
—— Affs... a Lavígnia não gosta de se divertir. - minha prima falou Affs... a Lavígnia não gosta de se divertir. - minha prima falou  

revirando os olhos.revirando os olhos.
—— Não... é sério, estou muito cansada mas divirtam-se por mim. - as Não... é sério, estou muito cansada mas divirtam-se por mim. - as   

encorajei.encorajei.
—— Hum... tá bom, até mais.  Hum... tá bom, até mais. 
—— Até... - me despedi fechando a porta. Até... - me despedi fechando a porta.
Fui até o sofá e pegando o controle remoto, liguei a tevê. ColoqueiFui até o sofá e pegando o controle remoto, liguei a tevê. Coloquei  

no canal de filmes e encontrei Piratas do Caribe 4 – Navegando em Águasno canal de filmes e encontrei Piratas do Caribe 4 – Navegando em Águas   
Misteriosas, bem no começo. Ficar em casa assistindo um filme era bemMisteriosas, bem no começo. Ficar em casa assistindo um filme era bem  
mais  tranquilo  do  que  andar  numa montanha  russa  no  parque  e  bemmais  tranquilo  do  que  andar  numa montanha  russa  no  parque  e  bem   
menos cansativo. Deitei no sofá e peguei uma almofada apara usar comomenos cansativo. Deitei no sofá e peguei uma almofada apara usar como   
travesseiro, eu estava com tanto sono que não consegui ficar acordada nemtravesseiro, eu estava com tanto sono que não consegui ficar acordada nem  
até a metade do filme, caí no sono.até a metade do filme, caí no sono.

De  repente  eu  estava  em uma casa  antiga  e  simples.  Com velasDe  repente  eu  estava  em uma casa  antiga  e  simples.  Com velas  
sobre garrafas iluminando o ambiente. Tudo estava silencioso, mas tinhasobre garrafas iluminando o ambiente. Tudo estava silencioso, mas tinha  
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um certo suspense flutuando no ar. Varri o lugar com um olhar rápido eum certo suspense flutuando no ar. Varri o lugar com um olhar rápido e   
procurei  por  uma  saída.  Porém,  ao  dar  um  passo,  tropecei  em  algo  eprocurei  por  uma  saída.  Porém,  ao  dar  um  passo,  tropecei  em  algo  e   
quando olhei para baixo, gritei. Era um corpo. Um homem com a gargantaquando olhei para baixo, gritei. Era um corpo. Um homem com a garganta  
dilacerada. Cobri os lábios com a mão para evitar outro grito, quando vidilacerada. Cobri os lábios com a mão para evitar outro grito, quando vi   
uma mulher e duas crianças também mortas. Havia gotas de sangue pelouma mulher e duas crianças também mortas. Havia gotas de sangue pelo  
chão e o drama da morte era tão real que eu o podia sentir em minha pele.chão e o drama da morte era tão real que eu o podia sentir em minha pele.   
Uma família havia sido dizimada ali.Uma família havia sido dizimada ali.

Corri  quase  arrebentando  a  fina  porta  de  madeira.  Acabei  indoCorri  quase  arrebentando  a  fina  porta  de  madeira.  Acabei  indo  
parar  numa  rua  de  terra  escura,  com  muitas  pegadas  e  marcas  deparar  numa  rua  de  terra  escura,  com  muitas  pegadas  e  marcas  de  
ferraduras. Montinhos esbranquiçados ladeando a rua mostravam-me queferraduras. Montinhos esbranquiçados ladeando a rua mostravam-me que  
onde quer eu eu estivesse, lá caía neve. Os casarões grandes de madeiraonde quer eu eu estivesse, lá caía neve. Os casarões grandes de madeira   
em vários tons de cinza, remetiam a outra época há muito esquecida. O céuem vários tons de cinza, remetiam a outra época há muito esquecida. O céu  
também era cinza, e exibia nuvens pesadas que impediam que um únicotambém era cinza, e exibia nuvens pesadas que impediam que um único   
raio de sol passasse.  Foi então que – como se houvesse dado play numraio de sol passasse.  Foi então que – como se houvesse dado play num   
filme em pausa – pude ouvir gritos se aproximando e me virei. Vi pessoasfilme em pausa – pude ouvir gritos se aproximando e me virei. Vi pessoas   
correndo. Homens, mulheres, crianças e velhos, todos com roupas antigascorrendo. Homens, mulheres, crianças e velhos, todos com roupas antigas   
e simples.e simples.

Era muitas pessoas. E gritavam umas paras as outras num idiomaEra muitas pessoas. E gritavam umas paras as outras num idioma  
que eu não conseguia reconhecer.que eu não conseguia reconhecer.

—— O que está acontecendo? - perguntei a uma jovem que passava, O que está acontecendo? - perguntei a uma jovem que passava,  
mas ela me ignorou como se não tivesse me visto ali.mas ela me ignorou como se não tivesse me visto ali.

Então erguendo os olhos para o fim daquele rua escura e gelada, viEntão erguendo os olhos para o fim daquele rua escura e gelada, vi   
o motivo do desespero deles. Vindos da direção de uma floresta morta,o motivo do desespero deles. Vindos da direção de uma floresta morta,   
quatro seres de preto caminhavam um ao lado do outros.  Tinham umaquatro seres de preto caminhavam um ao lado do outros.  Tinham uma  
postura de arrogância, como se mandassem por ali. Por meio do medo, eupostura de arrogância, como se mandassem por ali. Por meio do medo, eu  
notei.  As pessoas corriam umas para a floresta outras se trancavam emnotei.  As pessoas corriam umas para a floresta outras se trancavam em  
suas casas. Pude sentir o medo delas ao mirar o rosto maligno dos quatrosuas casas. Pude sentir o medo delas ao mirar o rosto maligno dos quatro  
seres estranhos, e assim como elas, corri. Porém a imagem de uma jovemseres estranhos, e assim como elas, corri. Porém a imagem de uma jovem  
com duas crianças, paralisadas numa varanda me fez parar.com duas crianças, paralisadas numa varanda me fez parar.
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—— Entrem na casa! - gritei – Escondam-se, rápido! Entrem na casa! - gritei – Escondam-se, rápido!
Avisei mesmo sabendo que não podiam me ouvir. Ela e as criançasAvisei mesmo sabendo que não podiam me ouvir. Ela e as crianças  

correram  e  se  refugiaram  na  casa,  e  de  repente,  eu  estava  lá  dentrocorreram  e  se  refugiaram  na  casa,  e  de  repente,  eu  estava  lá  dentro  
também. Vi quando a garota empurrou uma mesa de madeira que pareciatambém. Vi quando a garota empurrou uma mesa de madeira que parecia   
ser bem pesada até a porta, e logo depois, correu  para junto das crianças.ser bem pesada até a porta, e logo depois, correu  para junto das crianças.   
Os três abraçaram-se em frente à uma lareira de pedra onde não haviaOs três abraçaram-se em frente à uma lareira de pedra onde não havia   
fogo. Ela parecia orientar os pequenos que não fizessem barulho e seusfogo. Ela parecia orientar os pequenos que não fizessem barulho e seus   
olhos fugavam para a porta assim como os meus. Foi então que a portaolhos fugavam para a porta assim como os meus. Foi então que a porta  
veio abaixo com um estrondo de ferir os ouvidos. A mesa se quebrou eveio abaixo com um estrondo de ferir os ouvidos. A mesa se quebrou e  
seus pedaços se espalharam pela casa.seus pedaços se espalharam pela casa.

Dois deles entraram. Um homem e uma mulher. Era estranho comoDois deles entraram. Um homem e uma mulher. Era estranho como   
seus rosto pareciam meio borrados, eu não podia vê-los com clareza. Oseus rosto pareciam meio borrados, eu não podia vê-los com clareza. O  
homem marchou até os três e arrancou a garota dos braços das crianças.homem marchou até os três e arrancou a garota dos braços das crianças.

—— Não a mate! - eu gritei só então me dando conta do que aquelas Não a mate! - eu gritei só então me dando conta do que aquelas   
coisas eram, vampiros – Deixe-os em paz seus malditos! Não.coisas eram, vampiros – Deixe-os em paz seus malditos! Não.

Me desesperei sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Então eleMe desesperei sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Então ele   
a mordeu sob o choro constante das crianças. A jovem gritava e debatia-sea mordeu sob o choro constante das crianças. A jovem gritava e debatia-se  
nas  garras  daquele  monstro,  então o  sangue desceu por  seu pescoço  enas  garras  daquele  monstro,  então o  sangue desceu por  seu pescoço  e   
manchou seu manto branco.manchou seu manto branco.

—— Não...  Não... 
Chorei enquanto via a morte da garota sem conseguir fazer nadaChorei enquanto via a morte da garota sem conseguir fazer nada  

para ajudar, eles não me viam, não me ouviam. Eu realmente não estavapara ajudar, eles não me viam, não me ouviam. Eu realmente não estava   
ali. Depois de minutos horrorizantes e sem fim, o maldito atirou a garotaali. Depois de minutos horrorizantes e sem fim, o maldito atirou a garota   
para a mulher, que também a mordeu. Porém ela, já não esboçava reaçãopara a mulher, que também a mordeu. Porém ela, já não esboçava reação  
alguma.  Estava morta.  Então o maldito  assassino olhou na direção dasalguma.  Estava morta.  Então o maldito  assassino olhou na direção das   
crianças que choravam muito e abraçavam-se.crianças que choravam muito e abraçavam-se.

—— Não, não, não as crianças não! Por favor não! Ah meu Deus... Não, não, não as crianças não! Por favor não! Ah meu Deus...
Me desesperei  vendo-o  marchar  em direção a  elas.  Então puxouMe desesperei  vendo-o  marchar  em direção a  elas.  Então puxou  

uma  delas,  uma  garotinho  que  não  devia  ter  mais  que  seis  anos  e  ouma  delas,  uma  garotinho  que  não  devia  ter  mais  que  seis  anos  e  o   
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levantou no ar. Com urgência, comecei a procurar algo pelo chão, qualquerlevantou no ar. Com urgência, comecei a procurar algo pelo chão, qualquer  
coisa que me ajudasse a salvar o menino. Encontrei uma lasca grossa decoisa que me ajudasse a salvar o menino. Encontrei uma lasca grossa de   
madeira  que  havia  se  formado  com  a  destruição  da  morta.  As  lendasmadeira  que  havia  se  formado  com  a  destruição  da  morta.  As  lendas  
dizem  que  uma  estaca  de  madeira  no  coração  imobiliza  um  vampiro.dizem  que  uma  estaca  de  madeira  no  coração  imobiliza  um  vampiro.   
Então me atirei sobre o maldito, disposta a matar ou morrer. Porém, foiEntão me atirei sobre o maldito, disposta a matar ou morrer. Porém, foi   
como se eu tivesse atingido uma parede. Eu não conseguia me aproximar,como se eu tivesse atingido uma parede. Eu não conseguia me aproximar,   
como se entre nós houvesse uma barreira invisível, uma parede de vidro.como se entre nós houvesse uma barreira invisível, uma parede de vidro.

—— Ah meu Deus! - gritei com horror tentando chegar neles – largue- Ah meu Deus! - gritei com horror tentando chegar neles – largue-
o! É só uma criancinha! Não – eu gritava, chorava e batia com força contrao! É só uma criancinha! Não – eu gritava, chorava e batia com força contra  
a tal barreira e vi o vampiro morder o delicado pescoço do garotinho quea tal barreira e vi o vampiro morder o delicado pescoço do garotinho que   
chorava muito – Nãaaaaaaaaao! Por favor, pare! Não o mate! Não!chorava muito – Nãaaaaaaaaao! Por favor, pare! Não o mate! Não!

—— Lavígnia...  -  ouvi  um  sussurro  distante,  muito,  muito  longe Lavígnia...  -  ouvi  um  sussurro  distante,  muito,  muito  longe   
chamar o meu nome – Lavígnia! - Senti meu corpo ser balançado e entãochamar o meu nome – Lavígnia! - Senti meu corpo ser balançado e então   
abri  meus  olhos  saindo  daquele  inferno.  Encontrei  os  olhos  verde-abri  meus  olhos  saindo  daquele  inferno.  Encontrei  os  olhos  verde-
esmeralda de Neitan me sondando. - Você está esmeralda de Neitan me sondando. - Você está bem?bem?

—— Ah foi horrível! - chorei me atirando nos braços dele. Neit me Ah foi horrível! - chorei me atirando nos braços dele. Neit me   
abraçou e afagou meus cabelos.abraçou e afagou meus cabelos.

—— Calma,  calma,  já  acabou.  -  ele  disse  me  embalando  em  seus Calma,  calma,  já  acabou.  -  ele  disse  me  embalando  em  seus  
braços.braços.

—— Foi horrível... horrível... horrível – choraminguei. Foi horrível... horrível... horrível – choraminguei.
—— Shhh...  eu  sei  que  é,  mas  já  passou,  acabou.  -  dizia  ele  tão Shhh...  eu  sei  que  é,  mas  já  passou,  acabou.  -  dizia  ele  tão   

suavemente  que  parecia  estar  acalmando  uma  criança.  -  foi  só  umsuavemente  que  parecia  estar  acalmando  uma  criança.  -  foi  só  um  
pesadelo. pesadelo. 

Ele  acertou  enquanto  me  balançava.  Afundei  meu  rosto  em  seuEle  acertou  enquanto  me  balançava.  Afundei  meu  rosto  em  seu  
ombro enquanto agarrava sua camiseta verde escura, o pesadelo tinha meombro enquanto agarrava sua camiseta verde escura, o pesadelo tinha me  
aterrorizado  tanto  que,  não  foi  nada  fácil  voltar  ao  meu  equilíbrioaterrorizado  tanto  que,  não  foi  nada  fácil  voltar  ao  meu  equilíbrio  
emocional. Depois de vários momentos agindo feito um bebê chorão é queemocional. Depois de vários momentos agindo feito um bebê chorão é que  
me dei conta do que estava fazendo: chorando nos braços de Neitan.me dei conta do que estava fazendo: chorando nos braços de Neitan.

—— Ah e desculpe por isso... - murmurei me afastando um pouco e vi Ah e desculpe por isso... - murmurei me afastando um pouco e vi   
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que minhas lágrimas tinham molhado sua camiseta.que minhas lágrimas tinham molhado sua camiseta.
—— Desculpar o quê? Você não fez nada. - declarou ele me avaliando. Desculpar o quê? Você não fez nada. - declarou ele me avaliando.
—— Só um tremendo papel de idiota – murmurei cobrindo o rosto Só um tremendo papel de idiota – murmurei cobrindo o rosto   

com as mão. com as mão. 
—— Desde quando ter um pesadelo é coisa de idiotas? Não seja tão Desde quando ter um pesadelo é coisa de idiotas? Não seja tão  

dura consigo mesma. Sei que você é durona, mas não exagere! - pediu ele edura consigo mesma. Sei que você é durona, mas não exagere! - pediu ele e   
eu ri enquanto enxugava meu rosto.eu ri enquanto enxugava meu rosto.

—— Eu? Durona? Não mesmo... Eu? Durona? Não mesmo...
—— É a garota mais corajosa que já conheci... e a mais linda também. - É a garota mais corajosa que já conheci... e a mais linda também. -   

ele disse e quando o olhei, foi impossível evitar outro sorriso. Mesmo queele disse e quando o olhei, foi impossível evitar outro sorriso. Mesmo que   
seu elogio inesperado tenha me constrangido um pouco.seu elogio inesperado tenha me constrangido um pouco.

—— Você  não  devia  estar  no  parque  com  os  outros?  -  mudei  de Você  não  devia  estar  no  parque  com  os  outros?  -  mudei  de  
assunto pra quebrar o clima estranho.assunto pra quebrar o clima estranho.

—— Devia.  Mas  esqueci  meu  celular.  -  justificou  Neit  enquanto Devia.  Mas  esqueci  meu  celular.  -  justificou  Neit  enquanto  
pegava o celular na mesa de centro.pegava o celular na mesa de centro.

—— Ah... bem, de qualquer forma, devo te agradecer por me acordar. Ah... bem, de qualquer forma, devo te agradecer por me acordar.   
Nunca tinha tido um pesadelo tão horrível. - balbuciei a última parte.Nunca tinha tido um pesadelo tão horrível. - balbuciei a última parte.

—— Fico feliz por ter tirado você dele... - ele disse sendo o meu super- Fico feliz por ter tirado você dele... - ele disse sendo o meu super-
herói do dia, coloquei a mão na testa e fechei os olhos  - ei, porque vocêherói do dia, coloquei a mão na testa e fechei os olhos  - ei, porque você   
não volta comigo para o parque? - convidou.não volta comigo para o parque? - convidou.

—— Parque?!  Hum...  acho  que  não,  não  me sinto  bem pra  sair.  - Parque?!  Hum...  acho  que  não,  não  me sinto  bem pra  sair.  -   
justifiquei.justifiquei.

—— Mas  por  que  você  acha  que  se  chama  parque  de   Mas  por  que  você  acha  que  se  chama  parque  de  diversõesdiversões,,  
Lavígnia? As pessoas vão lá para se divertirem, e quem se diverte se senteLavígnia? As pessoas vão lá para se divertirem, e quem se diverte se sente   
bem, coisa que eu sei que você está precisando agora. - discursou ele mebem, coisa que eu sei que você está precisando agora. - discursou ele me   
arrancando um riso tímido.arrancando um riso tímido.

—— Não sei... - oscilei. Não sei... - oscilei.
—— E  outra  que,  não  vou deixar  você  sozinha  aqui  nesse  estado. E  outra  que,  não  vou deixar  você  sozinha  aqui  nesse  estado.   

Então  ou  você  vem comigo  ou  eu  fico  aqui  com você.   Qual  vai  ser?Então  ou  você  vem comigo  ou  eu  fico  aqui  com você.   Qual  vai  ser?  
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-Sugeriu ele e eu pisquei.-Sugeriu ele e eu pisquei.
—— Ficaria aqui comigo? Ficaria aqui comigo?
—— É claro. - ele respondeu sério e eu engoli em seco, discretamente. É claro. - ele respondeu sério e eu engoli em seco, discretamente.
—— Por quê? - sussurrei. Por quê? - sussurrei.
—— Porque...  me importo com você.  -  respondeu ele me deixando Porque...  me importo com você.  -  respondeu ele me deixando  

sem ação por vários instantes.sem ação por vários instantes.
—— Hã... - hesitei meio embaraçada enquanto me levantava – isso é... Hã... - hesitei meio embaraçada enquanto me levantava – isso é...   

muito gentil, obrigada. -  Foram as únicas palavras que encontrei para sairmuito gentil, obrigada. -  Foram as únicas palavras que encontrei para sair   
daquela saia justa. Neitan me colocava contra a parede com suas atitudes.daquela saia justa. Neitan me colocava contra a parede com suas atitudes.   
Ele me deu um sorriso devastador e também levantou-se.Ele me deu um sorriso devastador e também levantou-se.

—— Não precisa agradecer, pois não esforço algum. E então? O que Não precisa agradecer, pois não esforço algum. E então? O que  
me diz?me diz?

—— Sobre o quê? - devolvi meio perdida e ele riu de canto. Sobre o quê? - devolvi meio perdida e ele riu de canto.
—— De voltar comigo para o parque. De voltar comigo para o parque.
—— Ah...  –  a  ficha  caiu  me  deixando  meio  envergonhada.  Então Ah...  –  a  ficha  caiu  me  deixando  meio  envergonhada.  Então  

avaliei  minhas  opções;  ficar  ali  sozinha  com  as  lembranças  dos  meusavaliei  minhas  opções;  ficar  ali  sozinha  com  as  lembranças  dos  meus   
pesadelos  ou  ir  com  ele  e  me  divertir  um  pouco,  ou  pelo  menos,  sópesadelos  ou  ir  com  ele  e  me  divertir  um  pouco,  ou  pelo  menos,  só  
espairecer – me dá cinco minutos?  espairecer – me dá cinco minutos?  

—— Claro. - ele sorriu satisfeito e eu corri escada acima. Claro. - ele sorriu satisfeito e eu corri escada acima.
Ao chegar no quarto, disparei para o banheiro. O susto era esperadoAo chegar no quarto, disparei para o banheiro. O susto era esperado  

ao encarar minha aparência no espelho. Olhos vermelhos, olheiras, cabelosao encarar minha aparência no espelho. Olhos vermelhos, olheiras, cabelos   
bagunçados...  resumindo;  eu poderia  gravar  um  bagunçados...  resumindo;  eu poderia  gravar  um  remake  remake   do  Thriller  do do Thriller  do  
Michael Jackson, sem Michael Jackson, sem necessidade de maquiagem pra parecer um zumbi!necessidade de maquiagem pra parecer um zumbi!  
Lavei o rosto várias vezes e depois apliquei um pouco de corretivo paraLavei o rosto várias vezes e depois apliquei um pouco de corretivo para   
esconder as olheiras.  Fiz um rabo de cavalo nos cabelos e voltei  para oesconder as olheiras.  Fiz um rabo de cavalo nos cabelos e voltei  para o   
quarto. Substituí minha calça jeans por um shortinho também jeans e desci.quarto. Substituí minha calça jeans por um shortinho também jeans e desci.

—— Estou pronta. - anunciei quando cheguei na porta onde ele me Estou pronta. - anunciei quando cheguei na porta onde ele me  
esperava. Neitan me olhou de cima a baixo e depois pigarreou.esperava. Neitan me olhou de cima a baixo e depois pigarreou.

—— Nossa... você está... demais. - elogiou ele me deixando sem jeito Nossa... você está... demais. - elogiou ele me deixando sem jeito   
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outra  vez.  Eu  achava  que  estava  um  horror  e  ele  dizia  que  eu  estavaoutra  vez.  Eu  achava  que  estava  um  horror  e  ele  dizia  que  eu  estava   
demais?demais?

—— Obrigada. Obrigada.
Agradeci olhando para baixo um instante, e depois fui em direçãoAgradeci olhando para baixo um instante, e depois fui em direção  

ao carro dele com o mesmo ao meu lado. Poucos minutos depois a Landao carro dele com o mesmo ao meu lado. Poucos minutos depois a Land  
estacionava no parque Marinha, bem ao lado de onde estava montado oestacionava no parque Marinha, bem ao lado de onde estava montado o   
parque Tupã. O sol já havia se posto sobre o Guaíba tingindo o horizonteparque Tupã. O sol já havia se posto sobre o Guaíba tingindo o horizonte  
com um laranja  brilhante,  as  luzes  da  cidade já  começavam a acender,com um laranja  brilhante,  as  luzes  da  cidade já  começavam a acender,  
assim com as do parque que estava completamente iluminado.assim com as do parque que estava completamente iluminado.   QuandoQuando  
desci do carro, fui atingida pelo calor agradável do fim de uma tarde dedesci do carro, fui atingida pelo calor agradável do fim de uma tarde de  
verão, misturado com o cheiro do combustível dos carros que passavam aoverão, misturado com o cheiro do combustível dos carros que passavam ao   
lado na avenida Praia de Belas. lado na avenida Praia de Belas. 

—— Ai  que lindo! -  exclamei quando caminhávamos em direção à Ai  que lindo! -  exclamei quando caminhávamos em direção à   
entrada.entrada.

—— Vai me dizer que nunca veio aqui? - descreu ele ao meu lado. Vai me dizer que nunca veio aqui? - descreu ele ao meu lado.
—— Hum... - hesitei – não. - falei, rindo e ele maneou a cabeça. Hum... - hesitei – não. - falei, rindo e ele maneou a cabeça.
—— Mas você mora aqui perto! O que você tem contra a se divertir, Mas você mora aqui perto! O que você tem contra a se divertir,   

Nia?Nia?
—— Não...  nada, é que estou quase sempre ocupada então não me Não...  nada, é que estou quase sempre ocupada então não me  

sobra tempo e... como descobriu meu apelido vergonhoso? - cobrei e elesobra tempo e... como descobriu meu apelido vergonhoso? - cobrei e ele  
riu.riu.

—— Sua prima...  vai me matar agora? -  brincou ele relembrando a Sua prima...  vai me matar agora? -  brincou ele relembrando a   
conversa que tivemos no mês passado quando estive no haras da famíliaconversa que tivemos no mês passado quando estive no haras da família   
dele.dele.

—— Não, se prometer não me chamar mais assim. - condicionei e ele Não, se prometer não me chamar mais assim. - condicionei e ele   
sacudiu a cabeça.sacudiu a cabeça.

—— Mas tem um problema. Mas tem um problema.
—— Qual? Qual?
—— Adoro  chamar  você  assim!  -  disse  ele  piscando  para  mim Adoro  chamar  você  assim!  -  disse  ele  piscando  para  mim  
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enquanto pagava minha entrada no parque.enquanto pagava minha entrada no parque.
—— Hã?!  -  me  surpreendi  enquanto ganhava uma pulseirinha de Hã?!  -  me  surpreendi  enquanto ganhava uma pulseirinha de  

papel  verde com o nome do parque nela,  o que me garantia andar empapel  verde com o nome do parque nela,  o que me garantia andar em  
todos os brinquedos. todos os brinquedos. 

—— É isso aí... - disse encolhendo os ombros e eu abri a boca. É isso aí... - disse encolhendo os ombros e eu abri a boca.
—— Então se é assim, também vou te chamar pelo apelido que eu sei Então se é assim, também vou te chamar pelo apelido que eu sei   

que  não  gosta.  Tudo  bem,  Neit?  -  provoquei  com  um  sorriso  sagaz  eque  não  gosta.  Tudo  bem,  Neit?  -  provoquei  com  um  sorriso  sagaz  e   
Neitan piscou para mim. Neitan piscou para mim. 

—— Feito! - ele concordou e eu revirei os olhos. Feito! - ele concordou e eu revirei os olhos.
—— Onde estão os outros? - indaguei olhando ao redor, tinha muitas Onde estão os outros? - indaguei olhando ao redor, tinha muitas   

pessoas indo e vindo e risos e gritos vindos dos brinquedos mais radicais.pessoas indo e vindo e risos e gritos vindos dos brinquedos mais radicais.
—— Hum...  -  ele  olhou ao  redor  –  ali.  -  Neitan  apontou para  um Hum...  -  ele  olhou ao  redor  –  ali.  -  Neitan  apontou para  um  

brinquedo que parecia um pandeiro gigante que balançava e girava. Nobrinquedo que parecia um pandeiro gigante que balançava e girava. No   
qual estavam os três.qual estavam os três.

—— Ah sim...  Ah sim... 
—— Quer um algodão doce? - ele perguntou e sem me dar dar chance Quer um algodão doce? - ele perguntou e sem me dar dar chance   

de responder,  de responder,  foi até o carrinho e voltou com um grande algodão doce efoi até o carrinho e voltou com um grande algodão doce e   
rosa. - garanto que faz muito rosa. - garanto que faz muito tempo que você não prova um desses? - Neittempo que você não prova um desses? - Neit  
conjecturou  entregando-o a mim.conjecturou  entregando-o a mim.

—— Na  verdade...  é  você  acertou.  Obrigada,  Neit...  -  agradeci Na  verdade...  é  você  acertou.  Obrigada,  Neit...  -  agradeci  
ganhando um sorriso mais doce do que aquele algodão devia estar.ganhando um sorriso mais doce do que aquele algodão devia estar.

“ Céus! De onde esse homem surgiu? ”“ Céus! De onde esse homem surgiu? ”

Pensei  colocando  um  pedaço  do  algodão  na  boca,  para  tentarPensei  colocando  um  pedaço  do  algodão  na  boca,  para  tentar  
disfarçar o que a gentileza de Neit estava provocando em mim. Que nodisfarçar o que a gentileza de Neit estava provocando em mim. Que no   
caso era, ver que ele tinha condições para ser mais que um amigo. caso era, ver que ele tinha condições para ser mais que um amigo. 

“ Talvez se o tivesse conhecido antes de Damian, pudéssemos... ”“ Talvez se o tivesse conhecido antes de Damian, pudéssemos... ”
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—— Ah Lavígnia!!! Você veio! - Mariana surgiu entre as pessoas com Ah Lavígnia!!! Você veio! - Mariana surgiu entre as pessoas com  
um mega sorriso interrompendo o pensamento sem noção... ainda bem. um mega sorriso interrompendo o pensamento sem noção... ainda bem. 

—— O Neitan conseguiu me convencer. - falei ,dando de ombros. O Neitan conseguiu me convencer. - falei ,dando de ombros.
—— Báh,  que tri  que  tu  veio,  gata  –  Léo  apareceu mais  que todo Báh,  que tri  que  tu  veio,  gata  –  Léo  apareceu mais  que todo  

mundo,  como  sempre  –  sem  você  parece  que  essa  é  uma  equipemundo,  como  sempre  –  sem  você  parece  que  essa  é  uma  equipe   
incompleta!  incompleta!  

—— É mesmo. - as meninas concordaram.  É mesmo. - as meninas concordaram. 
—— Não exagera...  -  pedi  enquanto  ele  olhava fixamente para um Não exagera...  -  pedi  enquanto  ele  olhava fixamente para um  

brinquedo que proporcionava uma queda livre para quem se encorajasse abrinquedo que proporcionava uma queda livre para quem se encorajasse a   
ir. ir. 

—— Cara! Que shoooooow essa torre! Vamos lá galera? Cara! Que shoooooow essa torre! Vamos lá galera?
—— Ai eu quero! - prontificou-se Mariana. Ai eu quero! - prontificou-se Mariana.
—— Tô nessa... quero emoções fortes hoje! - animou-se Lídia. Tô nessa... quero emoções fortes hoje! - animou-se Lídia.

Mas no meu caso,  não achei  muito interessante não.  Pareciam emoçõesMas no meu caso,  não achei  muito interessante não.  Pareciam emoções   
fortes demais para o meu gosto.fortes demais para o meu gosto.

—— Ei aí? Vamos? - Neit perguntou mas não tive tempo de dizer um Ei aí? Vamos? - Neit perguntou mas não tive tempo de dizer um   
redondo “não” pois Lídia e Mariana me arrastaram até o brinquedo.redondo “não” pois Lídia e Mariana me arrastaram até o brinquedo.

—— Ah não... não superei inteiramente meu medo de altura gente! - Ah não... não superei inteiramente meu medo de altura gente! -   
eu disse rindo – mas nervosa – na fila do brinquedo.eu disse rindo – mas nervosa – na fila do brinquedo.

—— Aqui é o lugar pra terminar de superar, vamos nessa! - animou-se Aqui é o lugar pra terminar de superar, vamos nessa! - animou-se  
Léo sendo o primeiro a sentar numa das cadeiras, que nos levaria a unsLéo sendo o primeiro a sentar numa das cadeiras, que nos levaria a uns  
dez  metros  de  altura  e  depois  cairia  em  queda  livre,  só  parando  dedez  metros  de  altura  e  depois  cairia  em  queda  livre,  só  parando  de  
desacelerar perto do chão.desacelerar perto do chão.

Senti um frio no estômago quando o brinquedo subiu e pior aindaSenti um frio no estômago quando o brinquedo subiu e pior ainda   
quando desceu. Mas tenho que admitir que fazia tempo que não me sentiaquando desceu. Mas tenho que admitir que fazia tempo que não me sentia   
tão leve. O passeio no parque, realmente tinha servido como uma válvulatão leve. O passeio no parque, realmente tinha servido como uma válvula   
de escape para as tensões dos últimos dias. Nos momentos seguintes, fuide escape para as tensões dos últimos dias. Nos momentos seguintes, fui   
arrastada com eles para quase todos os brinquedos do parque. Porém aoarrastada com eles para quase todos os brinquedos do parque. Porém ao  

         † † 8888  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

chegar  na  atração  mais  radical  do  parque,  o  chegar  na  atração  mais  radical  do  parque,  o  Kami-kase,  Kami-kase,  me  recuseime  recusei  
terminantemente a ir.terminantemente a ir.  

—— Isso é só para os fortes! -  exibiu-se ele quando foi o único da Isso é só para os fortes! -  exibiu-se ele quando foi o único da   
turma a entrar na fila.turma a entrar na fila.

—— Chega de emoções fortes por hoje... - comentou Mariana – quero Chega de emoções fortes por hoje... - comentou Mariana – quero   
ir no trem fantasma!ir no trem fantasma!
Disse ela nos fazendo rir.Disse ela nos fazendo rir.

—— Garanto que tem muitas emoções lá dentro. - observei. Garanto que tem muitas emoções lá dentro. - observei.
—— Vamos? - ela convidou e eu neguei. Vamos? - ela convidou e eu neguei.
—— Prefiro algo mais calmo agora...  tipo a roda gigante.  -  apontei Prefiro algo mais calmo agora...  tipo a roda gigante.  -  apontei  

para a estrutura grandiosa e iluminada.para a estrutura grandiosa e iluminada.
—— Hum... a vista deve ser linda lá de cima – imaginou Lídia – vou Hum... a vista deve ser linda lá de cima – imaginou Lídia – vou  

com vocês!com vocês!
—— Ah... eu vou sozinha no tem fantasma? - reclamou minha prima. Ah... eu vou sozinha no tem fantasma? - reclamou minha prima.
—— Não.  Você  vem  com  a  gente!  -  resolveu  Lídia  arrastando  na Não.  Você  vem  com  a  gente!  -  resolveu  Lídia  arrastando  na  

direção do brinquedo.direção do brinquedo.
—— Vamos? - convidei e Neit torceu o nariz. Vamos? - convidei e Neit torceu o nariz.
—— Mas... roda gigante? Isso não é coisa de criança? Mas... roda gigante? Isso não é coisa de criança?
—— Que besteira! É claro que não, vem... - dei uma de Lídia e segurei Que besteira! É claro que não, vem... - dei uma de Lídia e segurei   

a mão dele, o puxando comigo na direção da roda gigante.a mão dele, o puxando comigo na direção da roda gigante.
—— Lavígnia olha... - ele tentou argumentar quando chegou a nossa Lavígnia olha... - ele tentou argumentar quando chegou a nossa  

vez de entrar no brinquedo. As garotas tinha pego o banco da frente, entãovez de entrar no brinquedo. As garotas tinha pego o banco da frente, então   
ele e eu iríamos nos sentar juntos.ele e eu iríamos nos sentar juntos.

—— Han-han... não vai escapar! - decretei sentando no banco que se Han-han... não vai escapar! - decretei sentando no banco que se  
movia e o puxei fazendo-o sentar-se ao meu lado – vai me dizer que temmovia e o puxei fazendo-o sentar-se ao meu lado – vai me dizer que tem   
medo de altura? - provoquei enquanto puxávamos o ferro que servia comomedo de altura? - provoquei enquanto puxávamos o ferro que servia como  
trava de segurança.trava de segurança.

—— Lógico que não! - discordou ele – só acho isso meio... infantil. Lógico que não! - discordou ele – só acho isso meio... infantil.
—— Ai nada a ver! É muito... romântico, eu acho. - falei, olhando para Ai nada a ver! É muito... romântico, eu acho. - falei, olhando para   
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baixo enquanto a roda começava a girar e me arrependi imediatamente.baixo enquanto a roda começava a girar e me arrependi imediatamente.
—— Você acha? - interessou-se ele. Você acha? - interessou-se ele.
—— Hum...  -  pigarrei  –  claro!  Nunca  viu  naqueles  comerciais  de Hum...  -  pigarrei  –  claro!  Nunca  viu  naqueles  comerciais  de  

bombom, quando o rapaz paga o guarda do parque ligar a roda a noitebombom, quando o rapaz paga o guarda do parque ligar a roda a noite  
para que ele e a namorada possam andar?para que ele e a namorada possam andar?

—— Pois é... eu já vi sim. Pois é... eu já vi sim.
—— Puxa! Olha que lindo! - apontei para o Guaíba imenso ao nosso Puxa! Olha que lindo! - apontei para o Guaíba imenso ao nosso  

lado. A vista eralado. A vista era  espetacular, dava para ver a avenida Beira Rio à nossaespetacular, dava para ver a avenida Beira Rio à nossa   
direita, a avenida Praia de Belas à esquerda e o estádio do Internacionaldireita, a avenida Praia de Belas à esquerda e o estádio do Internacional   
assim como o Gigantinho à nossa frente.assim como o Gigantinho à nossa frente.

—— É mesmo... Porto Alegre é uma cidade maravilhosa. - ele elogiou É mesmo... Porto Alegre é uma cidade maravilhosa. - ele elogiou  
e me lembrei de uma coisa.e me lembrei de uma coisa.

—— Com certeza... mas, é verdade que você e os outros vão voltar pra Com certeza... mas, é verdade que você e os outros vão voltar pra   
BJ amanhã?BJ amanhã?

—— Ah...  sim, é verdade.  Já resolvi  uns lances que tinha por aqui Ah...  sim, é verdade.  Já resolvi  uns lances que tinha por aqui   
então... é hora de voltar pra casa. - ele confirmou com um meio sorriso.então... é hora de voltar pra casa. - ele confirmou com um meio sorriso.

—— Que pena... - fui um pouco sincera demais. Que pena... - fui um pouco sincera demais.
—— Pena? Por quê? - Neitan me pressionou. Pena? Por quê? - Neitan me pressionou.
—— Bem... - relutei – porque vou sentir a falta de vocês. - confessei e Bem... - relutei – porque vou sentir a falta de vocês. - confessei e   

nossos olhos se encontraram, ninguém falou nada por alguns segundos.nossos olhos se encontraram, ninguém falou nada por alguns segundos.
—— Também vou sentir a sua... - ele disse finalmente. Também vou sentir a sua... - ele disse finalmente.
—— Mariana,  principalmente.  Ela  gosta  demais  de  vocês.  - Mariana,  principalmente.  Ela  gosta  demais  de  vocês.  -   

desconversei.desconversei.
—— A amizade deles é muito forte... ou melhor, nossa.            A amizade deles é muito forte... ou melhor, nossa.           
—— É mesmo... sinto que tenham que ir embora. - confidenciei dando É mesmo... sinto que tenham que ir embora. - confidenciei dando  

de ombros.de ombros.
—— Por que não vai pra BJ também? Por que não vai pra BJ também?
Neitan propôs e eu ri.  Minha resposta foi interrompida quando aNeitan propôs e eu ri.  Minha resposta foi interrompida quando a  

roda gigante parou – como de praxe – e nosso banco ficou no topo. Noroda gigante parou – como de praxe – e nosso banco ficou no topo. No   
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lugar mais privilegiado.lugar mais privilegiado.
—— Do jeito que as coisas estão, já estou começando a considerar essa Do jeito que as coisas estão, já estou começando a considerar essa   

hipótese. - falei me segurando, pois o banco balançava para frente e parahipótese. - falei me segurando, pois o banco balançava para frente e para   
trás.trás.

—— O trabalho ainda está te sobrecarregando? O trabalho ainda está te sobrecarregando?
—— Sobrecarregando é brincadeira! Sei lá... - oscilei enquanto olhava Sobrecarregando é brincadeira! Sei lá... - oscilei enquanto olhava  

para a imensidão de águas escuras do Guaíba, refletindo a lua quase cheia,para a imensidão de águas escuras do Guaíba, refletindo a lua quase cheia,   
ao nosso lado – às vezes sinto como se aqui não fosse o meu lugar. Comoao nosso lado – às vezes sinto como se aqui não fosse o meu lugar. Como   
se eu devesse estar...se eu devesse estar...

—— Onde as respostas estão. - completou ele, me surpreendendo. Onde as respostas estão. - completou ele, me surpreendendo.
—— Exatamente. Como sabe? Exatamente. Como sabe?
—— Sei  porque  já  passei  por  isso,  Nia.  Você  sente  que  tem  algo Sei  porque  já  passei  por  isso,  Nia.  Você  sente  que  tem  algo   

mudando dentro de você, mas não sabe o que é.  - ele disse acertando demudando dentro de você, mas não sabe o que é.  - ele disse acertando de   
novo.novo.

—— Isso é assustador. - sussurrei. Isso é assustador. - sussurrei.
—— Suas perguntas? Suas perguntas?
—— Não. O fato de sermos tão parecidos, como você sempre parece Não. O fato de sermos tão parecidos, como você sempre parece  

me entender. - apontei e outra vez nos prendemos nos olhos um do outro.me entender. - apontei e outra vez nos prendemos nos olhos um do outro.
—— Não é assustador... é de se esperar. - ele quebrou o silêncio. Não é assustador... é de se esperar. - ele quebrou o silêncio.
—— De  se  esperar?  -  repeti  confusa  e  ele  suspirou  olhando  para De  se  esperar?  -  repeti  confusa  e  ele  suspirou  olhando  para   

frente. - Por que, Neitan? - insisti perante seu silêncio.frente. - Por que, Neitan? - insisti perante seu silêncio.
—— É complicado de explicar agora... - disse ele enigmático, o que só É complicado de explicar agora... - disse ele enigmático, o que só   

me deixou mais interessada e curiosa.me deixou mais interessada e curiosa.
—— O  que  é  complicado?  Neitan  do  que  você  está  falando?  - O  que  é  complicado?  Neitan  do  que  você  está  falando?  -  

pressionei e então a roda voltou a girar.pressionei e então a roda voltou a girar.
—— Que você está passando por uma fase que eu já passei... só isso. - Que você está passando por uma fase que eu já passei... só isso. -   

concluiu ele de um jeito  que mostrava claramente que não queria maisconcluiu ele de um jeito  que mostrava claramente que não queria mais  
continuar o assunto. continuar o assunto. 

—— Hum... duvido. - murmurei lembrando dos sonhos e pesadelos Hum... duvido. - murmurei lembrando dos sonhos e pesadelos   
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que andava que andava tendo.tendo.
—— Ah... esqueça isso – ele disse pulando pra fora do banco quando o Ah... esqueça isso – ele disse pulando pra fora do banco quando o  

mesmo parou para descermos  - vamos nos divertir agora.mesmo parou para descermos  - vamos nos divertir agora.
Sugeriu e eu saí do banco indo com ele na direção das garotas queSugeriu e eu saí do banco indo com ele na direção das garotas que  

nos esperavam um pouco mais a frente. Léo já tinha saído do brinquedo enos esperavam um pouco mais a frente. Léo já tinha saído do brinquedo e  
estava tão descabelado que parecia ter dado umas voltas num tornado.estava tão descabelado que parecia ter dado umas voltas num tornado.  
Mas estava com um largo sorriso de satisfação.Mas estava com um largo sorriso de satisfação.

—— Você tá com cara de quem bebeu todas, Léo! - apontou Mariana Você tá com cara de quem bebeu todas, Léo! - apontou Mariana   
rindo da cara dele.rindo da cara dele.

—— Cara... esse  Cara... esse Kami-kaseKami-kase é mais potente que uma garrafa de wisky! - é mais potente que uma garrafa de wisky! -  
brincou ele e todo mundo riu – olha lá! Quero jogar.brincou ele e todo mundo riu – olha lá! Quero jogar.

Ele  apontou indo  na direção de  onde estavam mesas  de  jogos  eEle  apontou indo  na direção de  onde estavam mesas  de  jogos  e   
barracas de arremessos de argolas e tudo mais que os parques devem ter.barracas de arremessos de argolas e tudo mais que os parques devem ter.

—— Acabo com você no fliperama! - provocou Mariana. Acabo com você no fliperama! - provocou Mariana.
—— Duvido! Duvido!
—— Então vem e chore!  -  continuou ela e os dois  se afastaram na Então vem e chore!  -  continuou ela e os dois  se afastaram na   

direção dos jogosdireção dos jogos  de mesa.de mesa.
—— Ai  que lindos!  -  Lídia  apontou para os bichos de pelúcia  que Ai que lindos!  -  Lídia  apontou para os bichos de pelúcia  que  

eram prêmio para quem derrubasse a pirâmide de garrafas – Vou jogar,eram prêmio para quem derrubasse a pirâmide de garrafas – Vou jogar,   
vamos gente.vamos gente.

—— Vamos,  quero  ver  se  você  é  boa  de  pontaria.  -  brincou  Neit Vamos,  quero  ver  se  você  é  boa  de  pontaria.  -  brincou  Neit   
colocando a mão nas minhas costas e me empurrando pra barraca ondecolocando a mão nas minhas costas e me empurrando pra barraca onde  
Lídia mirava a pirâmide de garrafas de plástico amarelo.Lídia mirava a pirâmide de garrafas de plástico amarelo.

—— Sou péssima! - falei assim que chegamos. Lídia errou o primeiro Sou péssima! - falei assim que chegamos. Lídia errou o primeiro  
arremesso.arremesso.

—— Ah... droga! - ela choramingou. Ah... droga! - ela choramingou.
—— Você tem que acertar o meio dela, maninha. - recomendou Neit à Você tem que acertar o meio dela, maninha. - recomendou Neit à   

irmã que pareceu se concentrar.irmã que pareceu se concentrar.
—— Ok... - concordou ela e mirou as garrafas por alguns segundos. Ok... - concordou ela e mirou as garrafas por alguns segundos.  
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Então  com  um  arremesso  certeiro,  ela  derrubou  todas  as  garrafas  –Então  com  um  arremesso  certeiro,  ela  derrubou  todas  as  garrafas  –  
Ahhhhhh...  consegui! -  exultou ela pegando um macaquinho de pelúciaAhhhhhh...  consegui! -  exultou ela pegando um macaquinho de pelúcia   
como prêmio – sua vez, Lavígnia.como prêmio – sua vez, Lavígnia.

—— Hum... - duvidei um instante – vou tentar. Hum... - duvidei um instante – vou tentar.
—— Derrube a base e todas elas vão cair. - Neitan me recomendou Derrube a base e todas elas vão cair. - Neitan me recomendou  

enquanto a mulher da barraca me entregava três bolinhas.enquanto a mulher da barraca me entregava três bolinhas.
—— Vou tentar. - falei me concentrando ao máximo e arremessei a Vou tentar. - falei me concentrando ao máximo e arremessei a   

bolinha que passou longe do alvo. bolinha que passou longe do alvo. 
—— Acerte o meio, Nia. - Lídia entrou na onda de me chamar daquele Acerte o meio, Nia. - Lídia entrou na onda de me chamar daquele   

apelido idiota, mas eu não liguei.apelido idiota, mas eu não liguei.
—— Humpf! - resmunguei aborrecida – sou péssima nisso. Humpf! - resmunguei aborrecida – sou péssima nisso.
O segundo arremesso foi melhor pois, derrubou duas garrafas daO segundo arremesso foi melhor pois, derrubou duas garrafas da   

parte de cima e o terceiro passou raspando nas garrafas, mas não derrubouparte de cima e o terceiro passou raspando nas garrafas, mas não derrubou  
nem uma.nem uma.

—— Não foi tão ruim assim... - Neit tentou me consolar quando errei Não foi tão ruim assim... - Neit tentou me consolar quando errei   
o terceiro arremesso. - agora é a minha vez.o terceiro arremesso. - agora é a minha vez.

Ele  anunciou pegando uma bolinha.  Com apenas  um arremesso,Ele  anunciou pegando uma bolinha.  Com apenas  um arremesso,   
Neitan derrubou todas as garrafas, me deixando de boca aberta.Neitan derrubou todas as garrafas, me deixando de boca aberta.

—— Nossa!  Belo  arremesso.  -  elogiei  vendo  que  Neitan  olhava Nossa!  Belo  arremesso.  -  elogiei  vendo  que  Neitan  olhava  
despreocupadamentedespreocupadamente
para os bichinhos de pelúcia.para os bichinhos de pelúcia.

—— Eu disse... o segredo é acertar no meio ou na base. - relembrou ele Eu disse... o segredo é acertar no meio ou na base. - relembrou ele  
pegando como prêmio um ursinho marrom e sorridente, que segurava umpegando como prêmio um ursinho marrom e sorridente, que segurava um   
coração vermelho. Pensei que provavelmente ele daria à irmã ou levariacoração vermelho. Pensei que provavelmente ele daria à irmã ou levaria   
para a tia, ou na mais improvável das hipóteses daria para Mariana. Maspara a tia, ou na mais improvável das hipóteses daria para Mariana. Mas  
me enganei. - Pra você.me enganei. - Pra você.

—— Hã?! - duvidei quando ele me estendeu o bichinho fofo, Neit deu Hã?! - duvidei quando ele me estendeu o bichinho fofo, Neit deu  
um meio sorriso.um meio sorriso.

—— É o seu prêmio por ter aceitado vir ao parque conosco. É o seu prêmio por ter aceitado vir ao parque conosco.
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—— Sério? - oscilei e ele fez que sim – obrigada então. Sério? - oscilei e ele fez que sim – obrigada então.
Agradeci enquanto abraçava o ursinho. Como o parque fecha às dezAgradeci enquanto abraçava o ursinho. Como o parque fecha às dez   

horas  da noite,  ficamos lá  até  esse horário.  Acabei  ganhando de Léo ehoras  da noite,  ficamos lá  até  esse horário.  Acabei  ganhando de Léo e   
Mariana no fliperama. Porém, jogamos outros jogos e andamos em maisMariana no fliperama. Porém, jogamos outros jogos e andamos em mais   
alguns brinquedos antes de sair do parque.alguns brinquedos antes de sair do parque.
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          5. Além de todos os limites          5. Além de todos os limites

Quando  a  Land  Rover  parou  em  frente  à  nossa  casa,  todos 
saímos dela. O clima estava meio triste, um clima de despedida.

—— Não acredito que estão mesmo indo indo embora. - choramingou Não acredito que estão mesmo indo indo embora. - choramingou  
minha prima.minha prima.

—— Pois é... também estou triste. - disse Lídia. Pois é... também estou triste. - disse Lídia.
—— Pode crer, eu também. - concordou Léo. Pode crer, eu também. - concordou Léo.
—— Mas vocês também podem ir pra lá, não é meninas? - sugeriu Mas vocês também podem ir pra lá, não é meninas? - sugeriu  

Neit me olhando de forma significativa. De certo, ele não havia esquecidoNeit me olhando de forma significativa. De certo, ele não havia esquecido   
nossa conversa de outro dia. nossa conversa de outro dia. 

—— É  claro que vamos!  Adoro aquela  cidade.  Aiii  vou morrer  de É claro que vamos!  Adoro aquela  cidade.  Aiii  vou morrer  de   
saudades de vocês... - minha prima planejou.saudades de vocês... - minha prima planejou.

—— Não  morra!  Preciso  de  você  viva...  -  brincou  Lídia  enquanto Não  morra!  Preciso  de  você  viva...  -  brincou  Lídia  enquanto   
abraçava Mariana e eu fui arrebatada por um abraço de urso pelo Léo.abraçava Mariana e eu fui arrebatada por um abraço de urso pelo Léo.

—— Foi  muito tri Foi  muito tri11 conhecer  você,  Nia.  Vê se aparece lá em Bonja, conhecer  você,  Nia.  Vê se aparece lá em Bonja,   
hein?hein?

—— Digo  o  mesmo,  Léo.  Eu  apareço  sim,  mas  se  continuar  me Digo  o  mesmo,  Léo.  Eu  apareço  sim,  mas  se  continuar  me  
chamando por esse apelido idiota, eu nunca mais falo com você! - brinqueichamando por esse apelido idiota, eu nunca mais falo com você! - brinquei   
enquanto ele me balançava no ar, como sempre.enquanto ele me balançava no ar, como sempre.

—— Báh... mas já acostumei em te chamar assim. Báh... mas já acostumei em te chamar assim.
—— Então desaprenda! - pedi enquanto me despedia de Lídia com Então desaprenda! - pedi enquanto me despedia de Lídia com  

um abraço. Depois de me despedir dos irmãos mais novos, fui até Neit.um abraço. Depois de me despedir dos irmãos mais novos, fui até Neit.
—— Vou  sentir  falta  de  vocês.  -  confessei  meio  emocionada, Vou  sentir  falta  de  vocês.  -  confessei  meio  emocionada,   

1 Gíria gaúcha, significa muito legal.
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segurando o ursinho que ele me dera.segurando o ursinho que ele me dera.
—— É... eu também. - ele disse me envolvendo num abraço apertado, É... eu também. - ele disse me envolvendo num abraço apertado,   

que simplesmente não pude deixar de corresponder. - Nia, qualquer coisaque simplesmente não pude deixar de corresponder. - Nia, qualquer coisa   
que  precisar,  qualquer  coisa  mesmo,  você  pode  me  procurar.  -  eleque  precisar,  qualquer  coisa  mesmo,  você  pode  me  procurar.  -  ele   
sussurrou, e eu engoli em seco.sussurrou, e eu engoli em seco.

—— Neit, eu... - oscilei. Neit, eu... - oscilei.
—— O quê? - incentivou ele, ainda sem me soltar. O quê? - incentivou ele, ainda sem me soltar.
—— Nada... -  me afastei para olhar em seus olhos de esmeraldas – Nada... -  me afastei para olhar em seus olhos de esmeraldas –   

absolutamente nada.absolutamente nada.

“ Absolutamente nada que você possa fazer ou saber. ”“ Absolutamente nada que você possa fazer ou saber. ”

Pensei,  sentindo-me oprimida  pelo  peso em ser  uma guardiã  doPensei,  sentindo-me oprimida  pelo  peso em ser  uma guardiã  do  
maldito  segredo  da  existência  dos  vampiros.  Pela  pressão  dos  sonhosmaldito  segredo  da  existência  dos  vampiros.  Pela  pressão  dos  sonhos  
estranhos  e  os  encontros  com  o  sobrenatural,  pelo  meu  trabalho,  porestranhos  e  os  encontros  com  o  sobrenatural,  pelo  meu  trabalho,  por   
Savanah e agora, por ter que me separar dos meus amigos. O que maisSavanah e agora, por ter que me separar dos meus amigos. O que mais   
faltava?faltava?

—— Tá parecendo evasiva. - Neitan denunciou. Tá parecendo evasiva. - Neitan denunciou.
—— Talvez...  - dei de ombros e ele estreitou os olhos. Talvez...  - dei de ombros e ele estreitou os olhos.
—— Sabe  onde me encontrar.  -  reforçou o  convite  que parecia  ter Sabe  onde me encontrar.  -  reforçou o  convite  que parecia  ter  

muito mais envolvido do que uma simples visita social.muito mais envolvido do que uma simples visita social.
—— Ninguém  pode  me  ajudar,  Neit...  -  falei  sem  pensar,  e  me Ninguém  pode  me  ajudar,  Neit...  -  falei  sem  pensar,  e  me  

arrependi logo em arrependi logo em seguida.seguida.
—— Por  que não? -  ele  sondou e nossa conversa foi  interrompida Por  que não? -  ele  sondou e nossa conversa foi  interrompida   

quando os outros se aproximaram.quando os outros se aproximaram.
—— Vocês vão pegar a estrada de noite? - Indagou Mariana, e Neitan Vocês vão pegar a estrada de noite? - Indagou Mariana, e Neitan  

respondeu sem irar os olhos de mim.respondeu sem irar os olhos de mim.
—— Vamos embora amanhã cedo. Vamos embora amanhã cedo.
—— Ah bom... é mais seguro mesmo. Não que você dirija mal, né? - Ah bom... é mais seguro mesmo. Não que você dirija mal, né? -   
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brincou ela .brincou ela .
—— Claro. - disse Neitan finalmente desviando os olhos. Claro. - disse Neitan finalmente desviando os olhos.
—— Então,  esperamos  vocês  por  lá,  hein  meninas?  -  disse  Lídia Então,  esperamos  vocês  por  lá,  hein  meninas?  -  disse  Lídia  

entrando no carro antes de Léo.entrando no carro antes de Léo.
—— É, vão mesmo. - disse ele fechando a porta. É, vão mesmo. - disse ele fechando a porta.
—— Nós vamos sim. - afirmou Mariana. Nós vamos sim. - afirmou Mariana.
—— Até lá então. - despediu-se Neit antes de dar a volta no carro. Até lá então. - despediu-se Neit antes de dar a volta no carro.
—— Até.  -  Mariana  e  eu dissemos em uníssono  antes  do carro  se Até.  -  Mariana  e  eu dissemos em uníssono  antes  do carro  se  

afastar. Ficamos no portão até o perdermos de vista.afastar. Ficamos no portão até o perdermos de vista.
—— Ah... odeio despedidas. - reclamou ela quando entramos em casa. Ah... odeio despedidas. - reclamou ela quando entramos em casa.
—— Eu também, mas lá é a casa deles né? Eu também, mas lá é a casa deles né?
—— Pois é... as três melhores amizades que tive na vida tinham que Pois é... as três melhores amizades que tive na vida tinham que  

morar  em outra  cidade?!  É  muito  azar...  bem,  vou dormir.  Tenho aulamorar  em outra  cidade?!  É  muito  azar...  bem,  vou dormir.  Tenho aula  
amanhã, ninguém merece.amanhã, ninguém merece.

Ela disse fazendo uma careta e eu ri enquanto girava a maçaneta daEla disse fazendo uma careta e eu ri enquanto girava a maçaneta da  
porta do meu quarto.porta do meu quarto.

—— Boa noite. - falei, maneando a cabeça. Boa noite. - falei, maneando a cabeça.
—— Boa. - disse ela antes de entrar no quarto. Boa. - disse ela antes de entrar no quarto.
Assim  que  entrei,  fechei  a  porta  atrás  de  mim  e  caminhei  peloAssim  que  entrei,  fechei  a  porta  atrás  de  mim  e  caminhei  pelo  

quarto em direção à cama. A lua estava cheia lá fora, mas sua luz prateadaquarto em direção à cama. A lua estava cheia lá fora, mas sua luz prateada   
entrava pelas portas abertas iluminado e formando sombras pelo lugar. Euentrava pelas portas abertas iluminado e formando sombras pelo lugar. Eu   
olhava o ursinho que havia ganho de Neit e decidi chamá-lo pelo nome doolhava o ursinho que havia ganho de Neit e decidi chamá-lo pelo nome do   
parque. Tupã. Não consegui evitar um sorriso ao lembrar da noite incrívelparque. Tupã. Não consegui evitar um sorriso ao lembrar da noite incrível   
que tinha passado.que tinha passado.

—— Adivinha  quem  é?  -  sua  voz  sussurrou  no  meu  ouvido  um Adivinha  quem  é?  -  sua  voz  sussurrou  no  meu  ouvido  um  
segundo depois de eu ter minha cintura enlaçada por seus braços.segundo depois de eu ter minha cintura enlaçada por seus braços.

—— Hum... deixe-me ver...  -  brinquei – Conde Drácula? - ouvi seu Hum... deixe-me ver...  -  brinquei – Conde Drácula? - ouvi seu  
riso baixo e ganhei um beijo no pescoço.riso baixo e ganhei um beijo no pescoço.

—— Quase. Parece que está chegando agora, onde estava? - Damian Quase. Parece que está chegando agora, onde estava? - Damian  
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inqueriu e eu joguei o Tupã na cama e girei em seus braços.inqueriu e eu joguei o Tupã na cama e girei em seus braços.
—— No parque... foi tipo uma despedida. - contei meio tristonha. No parque... foi tipo uma despedida. - contei meio tristonha.
—— Despedida? Despedida?
—— É... meus amigos vão voltar pra Bom Jesus amanhã. - expliquei É... meus amigos vão voltar pra Bom Jesus amanhã. - expliquei   

pegando em seu pegando em seu rosto uma sutil expressão de satisfação.rosto uma sutil expressão de satisfação.
—— Mesmo? Hum, não posso dizer que lamento. -  confessou e eu Mesmo? Hum, não posso dizer que lamento. -  confessou e eu  

fechei a cara.fechei a cara.
—— Ah sei...  essa sua birra  com o Neitan.  -  revirei  os olhos e  me Ah sei...  essa sua birra  com o Neitan.  -  revirei  os olhos e  me  

afastei dele. Só então notei que ele usava uma roupa diferente. Um ternoafastei dele. Só então notei que ele usava uma roupa diferente. Um terno  
todo  preto,  mas  sem  gravata,  com  alguns  botões  da  camisa  abertos  –todo  preto,  mas  sem  gravata,  com  alguns  botões  da  camisa  abertos  –   
alguma ocasião formal?alguma ocasião formal?

—— Uma  viagem  internacional  pede  alguma  formalidades.  - Uma  viagem  internacional  pede  alguma  formalidades.  -   
respondeu ele me pegando de surpresa.respondeu ele me pegando de surpresa.

—— Viagem internacional? Como assim? - me apavorei um pouco.  Viagem internacional? Como assim? - me apavorei um pouco. 
—— Lavígnia, eu vou me ausentar do país por algum tempo. - contou Lavígnia, eu vou me ausentar do país por algum tempo. - contou  

de forma calma e de forma calma e indiferente. indiferente. 
—— O quê? Pra onde? - indaguei sentando na cama sem conseguir O quê? Pra onde? - indaguei sentando na cama sem conseguir   

acreditar naquilo. acreditar naquilo. Duas despedidas em uma única noite? O que eu fiz paraDuas despedidas em uma única noite? O que eu fiz para  
merecer aquilo?merecer aquilo?

—— Sim, vou para a Romênia. Tenho algumas coisas pendentes por lá Sim, vou para a Romênia. Tenho algumas coisas pendentes por lá   
há há muitomuito tempo. tempo.

—— E quanto tempo vai ficar lá? - perguntei e ele veio sentar-se ao E quanto tempo vai ficar lá? - perguntei e ele veio sentar-se ao   
meu lado.meu lado.

—— Não faço ideia... um mês no mínimo. Não faço ideia... um mês no mínimo.
—— Hã? - não pude acreditar, pelo menos um mês sem ele? Hã? - não pude acreditar, pelo menos um mês sem ele?
—— Eu  sei,  também  vou  sentir  demais  a  sua  falta.  Porém,  é Eu  sei,  também  vou  sentir  demais  a  sua  falta.  Porém,  é   

extremamente necessário que eu vá. - respondeu ele ao ler a emoção emextremamente necessário que eu vá. - respondeu ele ao ler a emoção em  
meus olhos.meus olhos.

—— É tão importante assim? - indaguei com minha voz embargando, É tão importante assim? - indaguei com minha voz embargando,   

         † † 9898  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

ele tocou o meu rosto.ele tocou o meu rosto.
—— Receio que sim. Receio que sim.
—— E quando vai? - perguntei o óbvio. E quando vai? - perguntei o óbvio.
—— Meu voo pra São Paulo sai daqui a uma hora.  Meu voo pra São Paulo sai daqui a uma hora. 
—— Uma hora?!  Mas...  por  que me contou assim tão  em cima da Uma hora?!  Mas...  por  que me contou assim tão  em cima da  

hora? - exigi, imaginando que se tivesse algum tempo pra me acostumarhora? - exigi, imaginando que se tivesse algum tempo pra me acostumar   
com a ideia, com a ideia, não doeria tanto.não doeria tanto.

—— Me perdoe,  as  coisas  tem se  mostrado um tanto  complicadas Me perdoe,  as  coisas  tem se  mostrado um tanto  complicadas   
ultimamente.ultimamente.

—— Não posso acreditar nisso...  - sussurrei colocando ambas as mãos Não posso acreditar nisso...  - sussurrei colocando ambas as mãos  
no rosto. Então Damian me puxou para seu colo. no rosto. Então Damian me puxou para seu colo. 

—— Não fique assim, um mês nem é tanto tempo. E eu prometo que Não fique assim, um mês nem é tanto tempo. E eu prometo que   
vou  ligar  quando  puder.   -   ele  me  consolou  enquanto  escorregava  ovou  ligar  quando  puder.   -   ele  me  consolou  enquanto  escorregava  o   
indicador  por  meus  lábios  –  agora,  não  quero  passar  esses  últimosindicador  por  meus  lábios  –  agora,  não  quero  passar  esses  últimos   
momentos com você assim.momentos com você assim.

—— Mas...  -  tentei  falar  e  ele  me  fez  calar  pressionando  o  dedo Mas...  -  tentei  falar  e  ele  me  fez  calar  pressionando  o  dedo  
suavemente em minha boca.suavemente em minha boca.

—— Shhh...  palavras são inúteis  quando atos são necessários.  -  ele Shhh...  palavras são inúteis  quando atos são necessários.  -  ele   
piscou – quero um beijo de despedida.piscou – quero um beijo de despedida.

—— Odeio essa palavra! - falei emburrada e ele esboçou um sorriso – Odeio essa palavra! - falei emburrada e ele esboçou um sorriso –   
vai ser um beijo de vai ser um beijo de até logo.até logo.  

Corrigi  e  ele  fez  que  sim,  antes  de  nos  entregarmos  à  um beijoCorrigi  e  ele  fez  que  sim,  antes  de  nos  entregarmos  à  um beijo  
profundo e  cheio  de  emoção.  Sua  mão  deslizou  pelo  meu pescoço  atéprofundo e  cheio  de  emoção.  Sua  mão  deslizou  pelo  meu pescoço  até   
minha cintura,  e eu o puxei  mais para mim. Queria desfrutar daquelesminha cintura,  e eu o puxei  mais para mim. Queria desfrutar daqueles   
momentos em seus braços como se não houvesse amanhã. Como para memomentos em seus braços como se não houvesse amanhã. Como para me   
certificar de que aquilo era mesmo real, ou mesmo, uma doce lembrançacertificar de que aquilo era mesmo real, ou mesmo, uma doce lembrança   
para suportar todos os dias sem ele.para suportar todos os dias sem ele.

—— Amor...  -  ele  sussurrou  quando  me  afastei  um  pouco  para Amor...  -  ele  sussurrou  quando  me  afastei  um  pouco  para  
respirar – se continuar me beijando desse jeito, não vou sair daqui hoje.respirar – se continuar me beijando desse jeito, não vou sair daqui hoje.
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—— Não quero que vá.... - sussurrei com meus lábios tocando de leve Não quero que vá.... - sussurrei com meus lábios tocando de leve  
nos dele.nos dele.

—— Eu preciso. Mas volto pra você – ele prometeu antes de colar os Eu preciso. Mas volto pra você – ele prometeu antes de colar os  
lábios nos meus com força e sugá-los num selinho mais atrevido.lábios nos meus com força e sugá-los num selinho mais atrevido.

—— Eu sei que sim. - concordei antes de me levantar. Eu sei que sim. - concordei antes de me levantar.
—— Tenho que ir agora.  Tenho que ir agora. 
Damian  anunciou,  e  eu  segurei  o  choro  que  ameaçava  romper.Damian  anunciou,  e  eu  segurei  o  choro  que  ameaçava  romper.   

Apenas fiz que sim e me atirei de novo em seus braços. Nos abraçamosApenas fiz que sim e me atirei de novo em seus braços. Nos abraçamos  
com força, num momento que eu queria que durasse uma eternidade. Mascom força, num momento que eu queria que durasse uma eternidade. Mas  
não durou. Ele olhou em meus olhos e segurou meu rosto entre suas mãos.não durou. Ele olhou em meus olhos e segurou meu rosto entre suas mãos.   
Não consegui evitar que uma única lágrima escapasse, ela desceu por meuNão consegui evitar que uma única lágrima escapasse, ela desceu por meu  
rosto.  Então,  Damian  beijou  meu  rosto  enxugando-a  em  seus  lábios,rosto.  Então,  Damian  beijou  meu  rosto  enxugando-a  em  seus  lábios,   
enquanto eu fechava os olhos e aproveitava o delicioso instante, na agoniaenquanto eu fechava os olhos e aproveitava o delicioso instante, na agonia  
de mais uma dolorosa despedida.  Embora lutasse para parecer firme, porde mais uma dolorosa despedida.  Embora lutasse para parecer firme, por  
dentro eu estava despedaçando. A partida dele seria, sem dúvida, o golpedentro eu estava despedaçando. A partida dele seria, sem dúvida, o golpe   
que faltava para que eu desabasse de vez.que faltava para que eu desabasse de vez.

—— Eu te amo. - sussurrei quando ele se afastou. Eu te amo. - sussurrei quando ele se afastou.
—— Idem – ele disse sério – até a volta. - despediu-se. Idem – ele disse sério – até a volta. - despediu-se.
—— Tchau. - balbuciei prevendo que no momento que ele sumisse, eu Tchau. - balbuciei prevendo que no momento que ele sumisse, eu   

cairia num choro copioso que exigia ser libertado, apertando meu peito,cairia num choro copioso que exigia ser libertado, apertando meu peito,   
dando um nó na minha garganta.dando um nó na minha garganta.

—— Tchau.  -  sua  voz soou numa resposta  sussurrada  e  logo,  não Tchau.  -  sua  voz soou numa resposta  sussurrada  e  logo,  não   
estava mais ali.estava mais ali.

Quando  me  vi  sozinha  na  penumbra,  onde  o  quarto  não  eraQuando  me  vi  sozinha  na  penumbra,  onde  o  quarto  não  era  
banhado  pela  luz  de  prata  da  lua  entrando  pelas  portas.  Um  terrívelbanhado  pela  luz  de  prata  da  lua  entrando  pelas  portas.  Um  terrível   
sentimento de vazio me tomou. A solidão espreitou em minha volta e,sentimento de vazio me tomou. A solidão espreitou em minha volta e,   
mesmo  sabendo  que  minha  prima  estava  no  outro  quarto  e  Lucas  namesmo  sabendo  que  minha  prima  estava  no  outro  quarto  e  Lucas  na   
guarita lá fora, me senti absolutamente sozinha. E como eu esperava, meuguarita lá fora, me senti absolutamente sozinha. E como eu esperava, meu  
pranto se libertou sem me dar chance de tentar detê-lo. Sentei na cama epranto se libertou sem me dar chance de tentar detê-lo. Sentei na cama e   
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deixei que as lágrimas rolassem sem resistência. Na verdade, era como sedeixei que as lágrimas rolassem sem resistência. Na verdade, era como se  
aquele pranto não fosse só por Damian, mas uma pressão acumulada háaquele pranto não fosse só por Damian, mas uma pressão acumulada há   
tempos e que agora, saía.tempos e que agora, saía.

Sem vontade de fazer mais nada além de me entregar ao choro, meSem vontade de fazer mais nada além de me entregar ao choro, me  
atirei sobre a cama e abracei o ursinho. Apenas meu soluço abafado ecoavaatirei sobre a cama e abracei o ursinho. Apenas meu soluço abafado ecoava  
pelo  quarto  e  isso  e  impulsionava  mais  ainda  para  ele.  Depois  de  umpelo  quarto  e  isso  e  impulsionava  mais  ainda  para  ele.  Depois  de  um  
tempo incalculável, devo ter adormecido. Na verdade eu sabia que estavatempo incalculável, devo ter adormecido. Na verdade eu sabia que estava   
dormindo,  a  prova  disso,  era  a  floresta  escura  em  minha  volta.  Outrodormindo,  a  prova  disso,  era  a  floresta  escura  em  minha  volta.  Outro  
sonho ou pesadelo, logo eu descobriria. sonho ou pesadelo, logo eu descobriria. 

Sim, uma floresta e uma pequena clareira.  Escura por ser noite eSim, uma floresta e uma pequena clareira.  Escura por ser noite e   
clara por ser  agraciada pelo pálido brilho do luar.  Eu estava parada àclara por ser  agraciada pelo pálido brilho do luar.  Eu estava parada à   
frente de um grupo de pessoas, não muitos. Seis homens e uma mulher.frente de um grupo de pessoas, não muitos. Seis homens e uma mulher.   
Todos usavam roupas de época, exceto os dois mais à direita que usavamTodos usavam roupas de época, exceto os dois mais à direita que usavam  
sobretudos pretos e chapéu. Eles conversavam, mas eu – embora escutassesobretudos pretos e chapéu. Eles conversavam, mas eu – embora escutasse  
o som de suas palavras – não entendia.  Alguns seguravam tochas,  queo som de suas palavras – não entendia.  Alguns seguravam tochas,  que   
ardiam em um fogo dourado que colaborava para quebrar a escuridão queardiam em um fogo dourado que colaborava para quebrar a escuridão que  
fazia uma grande araucária.fazia uma grande araucária.

Um dos homens cavava um buraco ao pé da árvore. Então a mulherUm dos homens cavava um buraco ao pé da árvore. Então a mulher   
aproximou a tocha e seu rosto foi iluminado, eu a reconheci. Era a mesmaaproximou a tocha e seu rosto foi iluminado, eu a reconheci. Era a mesma  
mulher que eu havia visto mulher que eu havia visto naquele primeiro sonho, em que ela estava nanaquele primeiro sonho, em que ela estava na  
frente da minha cama e depois sumia. A conversa deles parecia rodar emfrente da minha cama e depois sumia. A conversa deles parecia rodar em  
torno do objeto que outro homem segurava, uma caixatorno do objeto que outro homem segurava, uma caixa  de metal prateada.de metal prateada.

Mais algumas palavras e o que segurava a caixa apertou a mão doMais algumas palavras e o que segurava a caixa apertou a mão do  
outro, que parecia aborrecido ou contrariado. Então a caixa foi posta nooutro, que parecia aborrecido ou contrariado. Então a caixa foi posta no  
buraco e coberta pela terra escura. Depois disso todos foram embora, doisburaco e coberta pela terra escura. Depois disso todos foram embora, dois   
em uma direção e o resto em outra. Eu caminhei até a frente da grandeem uma direção e o resto em outra. Eu caminhei até a frente da grande  
araucária e vi que em seu tronco havia um grande depressão, onde caberiaaraucária e vi que em seu tronco havia um grande depressão, onde caberia   
provavelmente uma bola de vôlei. Olhei para a terra revolta onde antesprovavelmente uma bola de vôlei. Olhei para a terra revolta onde antes  
havia sido colocada a caixa de metal. Fui até lá e me abaixei, senti a friezahavia sido colocada a caixa de metal. Fui até lá e me abaixei, senti a frieza   
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da terra quando a toquei,  devia ser inverno. Então,  um movimento emda terra quando a toquei,  devia ser inverno. Então,  um movimento em  
minha cama, me despertou.minha cama, me despertou.

Abri os olhos, sentindo-os arder pelas horas de choro e vi Néftis – aAbri os olhos, sentindo-os arder pelas horas de choro e vi Néftis – a   
responsável pelo movimento que havia me acordado – se acomodar noresponsável pelo movimento que havia me acordado – se acomodar no  
travesseiro  ao  meu lado.  Com um profundo suspiro  voltei  a  fechar  ostravesseiro  ao  meu lado.  Com um profundo suspiro  voltei  a  fechar  os  
olhos. Estava tão cansada e de certa forma, acostumada com a estranhezaolhos. Estava tão cansada e de certa forma, acostumada com a estranheza  
de meus sonhos, que ele não me abalou como os outros.  Eu estava mede meus sonhos, que ele não me abalou como os outros.  Eu estava me   
adaptando à estranheza que havia virado minha vida. Voltei a dormir eadaptando à estranheza que havia virado minha vida. Voltei a dormir e   
tive,  exatamente o mesmo sonho por mais três vezes.  Mas o quinto, foitive,  exatamente o mesmo sonho por mais três vezes.  Mas o quinto, foi   
mais um estranho pesadelo.mais um estranho pesadelo.

——  Você viu o que eles fizeram? - uma voz infantil me perguntou.Você viu o que eles fizeram? - uma voz infantil me perguntou.
  Me virei  para descobrir  que  estava  em uma casa antiga  de  madeira.  AMe virei  para descobrir  que  estava  em uma casa antiga  de  madeira.  A   
única iluminação provinha da janela e portas que estavam abertas, deixando a luzúnica iluminação provinha da janela e portas que estavam abertas, deixando a luz   
do luar entrar. Quem falava comigo era uma garotinha, de seis anos no máximo.do luar entrar. Quem falava comigo era uma garotinha, de seis anos no máximo.   
Com grandes olhos azuis e cabelos castanhos cacheados.Com grandes olhos azuis e cabelos castanhos cacheados.

——  Quem? - indaguei.Quem? - indaguei.
——  Os seres das almas sombrias. - respondeu ela.Os seres das almas sombrias. - respondeu ela.
——  O que eles fizeram?O que eles fizeram?
——  Eles mataram o papai e a mamãe. - ela disse apontando para o lado e viEles mataram o papai e a mamãe. - ela disse apontando para o lado e vi   

em cima de uma grande mesa de madeira, o corpo de uma mulher jovem com umaem cima de uma grande mesa de madeira, o corpo de uma mulher jovem com uma   
mordida no pescoço. E no chão, o corpo de um homem.mordida no pescoço. E no chão, o corpo de um homem.

——  Você vai pegar eles, não vai?Você vai pegar eles, não vai?
A garotinha indagou numa estranha suposição.  Estava  claro que quemA garotinha indagou numa estranha suposição.  Estava  claro que quem   

havia matado seus pais, havia sido um vampiro.havia matado seus pais, havia sido um vampiro.
——  Eu? Por quê?Eu? Por quê?
——  Porque você é boazinha... - respondeu com inocência – você protege, elesPorque você é boazinha... - respondeu com inocência – você protege, eles   

matam... mas você não estava aqui, por isso papai e mamãe morreram. Por quematam... mas você não estava aqui, por isso papai e mamãe morreram. Por que   
você não veio? você não veio? 
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Ela me cobrou de uma responsabilidade irreal. Seus grandes olhos azuisEla me cobrou de uma responsabilidade irreal. Seus grandes olhos azuis   
brilhavam com as brilhavam com as lágrimas e eu me senti horrível. Mas como eu ajudaria? Entãolágrimas e eu me senti horrível. Mas como eu ajudaria? Então   
eu não estava mais dentro da pequena casa. Estava sobre uma grande ponte, muitoeu não estava mais dentro da pequena casa. Estava sobre uma grande ponte, muito   
abaixo eu podia  ouvir  as  águas  de  um rio  abaixo eu podia  ouvir  as  águas  de  um rio  correrem.  Tinham muitas  e  muitascorrerem.  Tinham muitas  e  muitas   
árvores por todo o lugar e a luz da lua cheia clareava a noite. Eu reconheci logoárvores por todo o lugar e a luz da lua cheia clareava a noite. Eu reconheci logo   
depois aquele lugar. Era a ponte sobre o rio das Antas, em Bom Jesus.depois aquele lugar. Era a ponte sobre o rio das Antas, em Bom Jesus.

O vento bagunçou meus cabelos e tentei ajeitá-los, então com o canto dosO vento bagunçou meus cabelos e tentei ajeitá-los, então com o canto dos   
olhos, vi que não estava sozinha. Me voltei vagarosamente para frente, e vi quatroolhos, vi que não estava sozinha. Me voltei vagarosamente para frente, e vi quatro   
pessoas. Bem, suas silhuetas ao menos, pois - estranhamente – mesmo com a luzpessoas. Bem, suas silhuetas ao menos, pois - estranhamente – mesmo com a luz   
prateada  do  luar,  eles  estavam nas  sombras.  Sombras  essas  que  não  poderiamprateada  do  luar,  eles  estavam nas  sombras.  Sombras  essas  que  não  poderiam   
existir  no  meio  de  uma  ponte  banhada  pelo  luar.  Só  se  via  existir  no  meio  de  uma  ponte  banhada  pelo  luar.  Só  se  via  perfeitamente  osperfeitamente  os   
contornos de suas roupas e o vento soprando seus cabelos. Um, definitivamente,contornos de suas roupas e o vento soprando seus cabelos. Um, definitivamente,   
era uma mulher era uma mulher pois seus cabelos eram compridos.pois seus cabelos eram compridos.

Eles  estavam há  uns  dez  metros  de  mim,  pude  ver  então  que  estavamEles  estavam há  uns  dez  metros  de  mim,  pude  ver  então  que  estavam   
armados. Era fácil de identificar as espadas e armas que carregavam. armados. Era fácil de identificar as espadas e armas que carregavam. 

——  Lavígnia,  finalmente você chegou. Estávamos te  esperando há muitoLavígnia,  finalmente você chegou. Estávamos te  esperando há muito   
tempo. - Um deles falou e eu arfei.tempo. - Um deles falou e eu arfei.

——  Quem são vocês? - perguntei em voz alta e um momento de silêncio seQuem são vocês? - perguntei em voz alta e um momento de silêncio se   
passou.passou.

——  Somos os Caçadores das almas sombrias. - a voz da garota ressonouSomos os Caçadores das almas sombrias. - a voz da garota ressonou   
numa resposta perturbadora.numa resposta perturbadora.

Abri os olhos e descobri que estava suando. Sentei na cama e passeiAbri os olhos e descobri que estava suando. Sentei na cama e passei   
a mão na testa onde vários fios de cabelos estavam grudados. Naquelea mão na testa onde vários fios de cabelos estavam grudados. Naquele   
momento, eu não tive mais dúvidas. Havia um grande mistério em Bommomento, eu não tive mais dúvidas. Havia um grande mistério em Bom  
Jesus e  eu estava incondicionalmente entrelaçada com ele.  Sobre minhaJesus e  eu estava incondicionalmente entrelaçada com ele.  Sobre minha  
vida pairava um grande pergunta, e eu sabia que tinha que encontrar avida pairava um grande pergunta, e eu sabia que tinha que encontrar a   
resposta ou não teria mais paz. O ser parte do Conselho das pessoas queresposta ou não teria mais paz. O ser parte do Conselho das pessoas que   
sabiam sobre vampiros, não era - aparentemente – todo o sobrenatural emsabiam sobre vampiros, não era - aparentemente – todo o sobrenatural em   
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minha vida. Havia algo a mais. Algo tão forte que eu não podia mais fingirminha vida. Havia algo a mais. Algo tão forte que eu não podia mais fingir   
que não estava me puxando de todas as formas, de volta a Bom Jesus.que não estava me puxando de todas as formas, de volta a Bom Jesus.

Olhei  para o relógio digital sobre o criado mudo, e descobri  queOlhei  para o relógio digital sobre o criado mudo, e descobri  que   
faltavam cinco minutos para as seis da manhã. Eu não conseguiria maIsfaltavam cinco minutos para as seis da manhã. Eu não conseguiria maIs   
dormir,  disso  eu  tinha  certeza  pois  meu  sono  havia  sumido  pordormir,  disso  eu  tinha  certeza  pois  meu  sono  havia  sumido  por   
consequência de mais um sonho estranho, perturbador e cheio de pistasconsequência de mais um sonho estranho, perturbador e cheio de pistas   
sobre para onde eu deveria ir, mas não o que fazer. Resignada, empurrei osobre para onde eu deveria ir, mas não o que fazer. Resignada, empurrei o   
edredom e  me arrastei  para  fora  da  cama diretamente  para  um banhoedredom e  me arrastei  para  fora  da  cama diretamente  para  um banho  
quente e relaxante. Depois disso coloquei a primeira roupa que encontrei,quente e relaxante. Depois disso coloquei a primeira roupa que encontrei,   
outra  vez  jeans  e  baby  look.  Eu  não  estava  mais  ligando  para  o  queoutra  vez  jeans  e  baby  look.  Eu  não  estava  mais  ligando  para  o  que   
pensariam em me ver vestida daquela forma.pensariam em me ver vestida daquela forma.

Enquanto  olhava  para  minha  xícara  entre  minhas  mãos,  sobre  aEnquanto  olhava  para  minha  xícara  entre  minhas  mãos,  sobre  a   
bancada da  cozinha,  lá  fora  o  dia  amanheceu.  Eu estava  grata  por serbancada da  cozinha,  lá  fora  o  dia  amanheceu.  Eu estava  grata  por ser   
sexta-feira, já que não aguentava mais o ritmo estafante daquela terrívelsexta-feira, já que não aguentava mais o ritmo estafante daquela terrível   
semana. Eu realmente estava me sentindo quase no limite. E ficar longe desemana. Eu realmente estava me sentindo quase no limite. E ficar longe de  
Damian, seria uma outra provação.Damian, seria uma outra provação.

—— Bom dia. - Mariana disse entrando na cozinha. Bom dia. - Mariana disse entrando na cozinha.
—— Não é meio cedo pra você estar de pé?  Não é meio cedo pra você estar de pé? 
Estranhei vendo aparência abatida dela. Os cabelos estavam presosEstranhei vendo aparência abatida dela. Os cabelos estavam presos  

numa trança simples e no rosto nenhum traço de maquiagem, o que eranuma trança simples e no rosto nenhum traço de maquiagem, o que era  
mesmo pra estranhar já que ela era muito vaidosa.mesmo pra estranhar já que ela era muito vaidosa.

—— Tive um sonho estranho e não consegui mais dormir – respondeu Tive um sonho estranho e não consegui mais dormir – respondeu  
enquanto ia até a cafeteira – e você? É mais cedo pra você do que pra mim.enquanto ia até a cafeteira – e você? É mais cedo pra você do que pra mim.

—— Bem eu... não dormi muito bem. - murmurei e ela sentou-se na Bem eu... não dormi muito bem. - murmurei e ela sentou-se na  
minha frente do outro lado.minha frente do outro lado.

—— Teve pesadelos também?  Teve pesadelos também? 
—— Pior... - eu não contaria sobre meus sonhos estranhos pra ela – Pior... - eu não contaria sobre meus sonhos estranhos pra ela –  

tive uma péssima notícia ontem.tive uma péssima notícia ontem.
—— Mesmo? E o que foi? Mesmo? E o que foi?
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—— Damian foi  viajar  e  só me avisou quase na hora de ir  para o Damian foi  viajar  e  só me avisou quase na hora de ir  para o  
aeroporto. aeroporto. 

—— Nossa...  que chato isso.  E pra onde ele foi?  -  ela quis  saber  e Nossa...  que chato isso.  E pra onde ele foi?  -  ela quis  saber  e   
reparei que em seu rosto também havia olheiras.reparei que em seu rosto também havia olheiras.

—— Pra Europa, ela vai ficar no mínimo um mês lá. - respondi não Pra Europa, ela vai ficar no mínimo um mês lá. - respondi não  
querendo revelar o exato país para onde ela tinha ido, embora naquelaquerendo revelar o exato país para onde ela tinha ido, embora naquela  
altura, ele não deveria ter nem chegado ainda na Inglaterra, onde faria aaltura, ele não deveria ter nem chegado ainda na Inglaterra, onde faria a   
conexão para a Romênia.conexão para a Romênia.

—— Hum...  mas  ele  mora  lá  não  é?  -  replicou  ela  e  eu  franzi  as Hum...  mas  ele  mora  lá  não  é?  -  replicou  ela  e  eu  franzi  as   
sobrancelhas.sobrancelhas.

—— Não. - discordei a encarando. Não. - discordei a encarando.
—— Mas você me disse uma vez. - Mariana insistiu. Mas você me disse uma vez. - Mariana insistiu.
—— Não disse não, Damian não mora na Europa, Mariana. - corrigi e Não disse não, Damian não mora na Europa, Mariana. - corrigi e   

vi seus olhos se arregalarem um pouco. vi seus olhos se arregalarem um pouco. 
—— Europa? Europa?
—— Sim, foi o que eu disse. Damian foi para a Europa. - repeti vendo Sim, foi o que eu disse. Damian foi para a Europa. - repeti vendo   

sua expressão contrariada e assustada ao mesmo tempo.sua expressão contrariada e assustada ao mesmo tempo.
—— Ah... então eu não ouvi direito. Ah... então eu não ouvi direito.
—— E o que você ouviu? -  eu quis saber,  desconfiada de que algo E o que você ouviu? -  eu quis saber,  desconfiada de que algo   

estava estranho com ela.estava estranho com ela.
—— Nada,  esquece.  -  ela  murmurou tomando  seu  café,  notei  que Nada,  esquece.  -  ela  murmurou tomando  seu  café,  notei  que   

apertava a xícara.apertava a xícara.
—— Está tudo bem com você? Está tudo bem com você?
—— Hum, claro! - ela pareceu meio surpresa – É claro que estou bem, Hum, claro! - ela pareceu meio surpresa – É claro que estou bem,   

é que... estou um pouco triste por nossos amigos terem ido pra é que... estou um pouco triste por nossos amigos terem ido pra Bom Jesus.Bom Jesus.
—— Ah... Bom Jesus...   Ah... Bom Jesus...  
Repeti  lembrando  de  todas  as  pistas  em  meus  sonhos  que  meRepeti  lembrando  de  todas  as  pistas  em  meus  sonhos  que  me  

mandavam  para  lá.  Eu  já  estava  tentada  a  ir  mesmo  e  encontrar  asmandavam  para  lá.  Eu  já  estava  tentada  a  ir  mesmo  e  encontrar  as  
respostas, na verdade aquele desejo já estava se tornando uma urgênciarespostas, na verdade aquele desejo já estava se tornando uma urgência   
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que eu sabia – embora não admitisse – não poder controlar por muito maisque eu sabia – embora não admitisse – não poder controlar por muito mais   
tempo.tempo.

—— É... Bom Jesus. - sua voz não passou de um sussurro, e um longo É... Bom Jesus. - sua voz não passou de um sussurro, e um longo  
momento de silêncio se arrastou entre nós duas. - Bem eu... já vou indo,momento de silêncio se arrastou entre nós duas. - Bem eu... já vou indo,   
tenho que pegar uns livros na biblioteca da facul... até de tarde.tenho que pegar uns livros na biblioteca da facul... até de tarde.

—— Tudo bem, até mais. - eu disse antes dela sumir pela porta. Tudo bem, até mais. - eu disse antes dela sumir pela porta.
Naquele momento eu suspeitei que Mariana estivesse passando porNaquele momento eu suspeitei que Mariana estivesse passando por  

algo estranho, talvez como eu. Eu nunca dissera que Damian morava naalgo estranho, talvez como eu. Eu nunca dissera que Damian morava na   
Europa, mas sim em Bom Jesus. Teria Mariana ouvido Bom Jesus quandoEuropa, mas sim em Bom Jesus. Teria Mariana ouvido Bom Jesus quando  
na verdade eu disse Europa? Com um suspiro inconformado, me levantei.na verdade eu disse Europa? Com um suspiro inconformado, me levantei.

“ Mas o que está acontecendo aqui? Por que estou tenho esses sonhos? Por“ Mas o que está acontecendo aqui? Por que estou tenho esses sonhos? Por   
que vejo coisas estranhas? Por que vivo rodeada de mistérios? Por que Damianque vejo coisas estranhas? Por que vivo rodeada de mistérios? Por que Damian   
não me avisou dessa maldita viagem? Por que não posso ter uma vida normal? ”não me avisou dessa maldita viagem? Por que não posso ter uma vida normal? ”

——  Droga! Eu odeio minha vida!  Droga! Eu odeio minha vida!  
Gritei  enraivecida  e  fui  surpreendida  pelo  imediato  barulho  deGritei  enraivecida  e  fui  surpreendida  pelo  imediato  barulho  de  

vidro quebrando. Me virei  rapidamente,  esperando encontrar Néftis emvidro quebrando. Me virei  rapidamente,  esperando encontrar Néftis em  
cima da pia derrubando os copos. Mas ela não estava lá. Na cozinha sócima da pia derrubando os copos. Mas ela não estava lá. Na cozinha só  
estava eu, e o barulho havia sido da xícara que estava eu, e o barulho havia sido da xícara que havia caído no chão. Xícarahavia caído no chão. Xícara  
essa que eu havia deixado quase no meio da bancada.  Comoessa que eu havia deixado quase no meio da bancada.  Como  ela haviaela havia  
caído? Na verdade, ela nem perto estava da bancada mas caída ao pedaçoscaído? Na verdade, ela nem perto estava da bancada mas caída ao pedaços   
perto da parede, como se tivesse sido arremessada contra a mesma. Atéperto da parede, como se tivesse sido arremessada contra a mesma. Até   
mesmo a marca do café que havia dentro da xícara, manchava a parede.mesmo a marca do café que havia dentro da xícara, manchava a parede.

Minha  respiração  desapareceu  por  um  momento,  enquanto  euMinha  respiração  desapareceu  por  um  momento,  enquanto  eu  
varria a cozinha com meu olhar. Eu podia estar vendo coisas outra vez,varria a cozinha com meu olhar. Eu podia estar vendo coisas outra vez,   
como a jovem que quase me fez bater o carro e que na verdade não estavacomo a jovem que quase me fez bater o carro e que na verdade não estava  
na frente dele, ou como no espelho quando a vi. Mas tudo era silêncio ena frente dele, ou como no espelho quando a vi. Mas tudo era silêncio e   
nem mesmo uma sombra  diferente  havia.  Caminhei  até  os  cacos  e  menem mesmo uma sombra  diferente  havia.  Caminhei  até  os  cacos  e  me  

         † † 106106  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

abaixei,  queria  tocá-los  para  me  certificar  que  não  era  outra  visãoabaixei,  queria  tocá-los  para  me  certificar  que  não  era  outra  visão  
sobrenatural. Mas meus dedos tocaram os cacos e eu vi que havia mesmosobrenatural. Mas meus dedos tocaram os cacos e eu vi que havia mesmo   
acontecido. A xícara havia sido arremessada contra a parede, e não tinhaacontecido. A xícara havia sido arremessada contra a parede, e não tinha  
mais ninguém ali além de mim.mais ninguém ali além de mim.

Não  posso  dizer  quantos  minutos  fiquei  ali,  parada  em  silêncioNão  posso  dizer  quantos  minutos  fiquei  ali,  parada  em  silêncio   
procurando ouvir algo que jamais ouviria ou ver algo que não estava ali.procurando ouvir algo que jamais ouviria ou ver algo que não estava ali.   
Então me perguntei:Então me perguntei:

“  O  que  estou  esperando?  O  que  ainda  estou  fazendo  aqui?  O  que“  O  que  estou  esperando?  O  que  ainda  estou  fazendo  aqui?  O  que   
encontrarei  onde  meu  destino  não  quer  que  eu  fique?  Preciso  encontrar  aencontrarei  onde  meu  destino  não  quer  que  eu  fique?  Preciso  encontrar  a   
resposta... preciso encontrar a cura para isso! ”resposta... preciso encontrar a cura para isso! ”

Então peguei a pá de lixo e limpei toda a bagunça. Estava aindaEntão peguei a pá de lixo e limpei toda a bagunça. Estava ainda  
cedo para ir ao trabalho, mas eu não queria ficar parada, queria me mover,cedo para ir ao trabalho, mas eu não queria ficar parada, queria me mover,   
ocupar minha mente. Caminhei rápido para a sala e então estaquei. Olheiocupar minha mente. Caminhei rápido para a sala e então estaquei. Olhei  
ao redor e pela primeira vez, senti que ali não era mais o meu lugar.  Euao redor e pela primeira vez, senti que ali não era mais o meu lugar.  Eu  
me sentia tão desconectada da minha vida como ela era há um ano atrás,me sentia tão desconectada da minha vida como ela era há um ano atrás,   
me  sentia  afundando  em  um  obscuro  desconhecido  do  qual  eu  nãome  sentia  afundando  em  um  obscuro  desconhecido  do  qual  eu  não   
conseguiria  escapar.  Um  desconhecido  que  me  desafiava  a  conhecê-lo.conseguiria  escapar.  Um  desconhecido  que  me  desafiava  a  conhecê-lo.   
Balancei a cabeça como se negasse a mim mesma e corri porta afora. Balancei a cabeça como se negasse a mim mesma e corri porta afora. 

O caminho para meu trabalho foi feito como se eu não visse nadaO caminho para meu trabalho foi feito como se eu não visse nada  
em minha frente, embora o dia estivesse claro e ensolarado, tudo para mimem minha frente, embora o dia estivesse claro e ensolarado, tudo para mim  
estava  nas  sombras.  Eu  me  sentia  nas  sombras,  como  se  estivesseestava  nas  sombras.  Eu  me  sentia  nas  sombras,  como  se  estivesse  
esperando por alguma coisa... o temido amanhã da minha vida. Assim queesperando por alguma coisa... o temido amanhã da minha vida. Assim que   
cheguei em meu trabalho, corri para minha sala – o quarto andar estavacheguei em meu trabalho, corri para minha sala – o quarto andar estava  
vazio ainda – fechei a porta e afundei na minha cadeira. Cruzei os braçosvazio ainda – fechei a porta e afundei na minha cadeira. Cruzei os braços  
sobre  a  mesa  e  apoiei  a  testa  neles.  Aquilo  estava  muito  estranho  esobre  a  mesa  e  apoiei  a  testa  neles.  Aquilo  estava  muito  estranho  e   
sufocante  demais,  eu  sabia  que  só  faltava  uma  faísca  para  acender  osufocante  demais,  eu  sabia  que  só  faltava  uma  faísca  para  acender  o   
estopim que me faria explodir.estopim que me faria explodir.
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Depois  de  longos  minutos,  ouvi  o  som  das  outras  pessoas  queDepois  de  longos  minutos,  ouvi  o  som  das  outras  pessoas  que   
chegavam  para  trabalhar.  Achei  melhor  ligar  o  computador  e  ver  aschegavam  para  trabalhar.  Achei  melhor  ligar  o  computador  e  ver  as   
pendências daquele dia. Como nos últimos dias, meu chefe casca-grossa,pendências daquele dia. Como nos últimos dias, meu chefe casca-grossa,   
havia tirado o dia para me encher a paciência. Mal ele chegou e já recebihavia tirado o dia para me encher a paciência. Mal ele chegou e já recebi   
uma pasta de coisas ridículas para fazer. Aquilo era coisa para assistentesuma pasta de coisas ridículas para fazer. Aquilo era coisa para assistentes   
fazerem, mas ele havia pegado uma bronca comigo desde que comecei afazerem, mas ele havia pegado uma bronca comigo desde que comecei a   
trabalhar ali. Na cabeça dele, eu só estava naquele emprego por ser neta dotrabalhar ali. Na cabeça dele, eu só estava naquele emprego por ser neta do  
governador e ele queria provar isso me dando trabalho que nem mesmogovernador e ele queria provar isso me dando trabalho que nem mesmo   
administrativo era.  administrativo era.  

Passei  o  dia  naquilo  e  coisa  de  meia  hora  depois  que  voltei  doPassei  o  dia  naquilo  e  coisa  de  meia  hora  depois  que  voltei  do   
intervalo, me chamou na sala dele.intervalo, me chamou na sala dele.

——  Terminou o que lhe passei? - ele perguntou sem me olhar assimTerminou o que lhe passei? - ele perguntou sem me olhar assim  
que entrei na sala.que entrei na sala.

——  Ainda não, é muita coisa pra um dia só e nem mesmo da minhaAinda não, é muita coisa pra um dia só e nem mesmo da minha   
área específica aquele trabalho é. - retruquei e ele fez um gesto coma mão.área específica aquele trabalho é. - retruquei e ele fez um gesto coma mão.

—— Esqueça  aquilo  por  enquanto,  tenho  esta  pasta  de  registros Esqueça  aquilo  por  enquanto,  tenho  esta  pasta  de  registros  
financeiros que você revise me entregue o resumo. - Ronaldo atirou suafinanceiros que você revise me entregue o resumo. - Ronaldo atirou sua  
bomba e eu deixei o queixo cair.bomba e eu deixei o queixo cair.

—— Mas eu passei a manhã toda em outros arquivos, como pode me Mas eu passei a manhã toda em outros arquivos, como pode me   
dizer pra esquecer todo o trabalho que eu fiz? Quer dizer que fiz tudodizer pra esquecer todo o trabalho que eu fiz? Quer dizer que fiz tudo  
aquilo para nada? - me revoltei e ele ergueu seus olhos emoldurados poraquilo para nada? - me revoltei e ele ergueu seus olhos emoldurados por  
grossas sobrancelhas negras para mim.grossas sobrancelhas negras para mim.

—— Eu posso dizer para você esquecer porque sou seu chefe e você Eu posso dizer para você esquecer porque sou seu chefe e você  
faz o que eu mando, entendeu? E agora você vai fazer esses resumos parafaz o que eu mando, entendeu? E agora você vai fazer esses resumos para   
mim.mim.

Ordenou ele  levantando-se  e  me entregando umas  quatro  pastasOrdenou ele  levantando-se  e  me entregando umas  quatro  pastas   
bem gordas. Foi nesse momento que alguém bateu na porta.bem gordas. Foi nesse momento que alguém bateu na porta.

—— Entre! Pode ir agora, senhorita Durani. - ele me despachou no Entre! Pode ir agora, senhorita Durani. - ele me despachou no  
momento que minha tia entrou na sala com um enorme sorriso no rosto.momento que minha tia entrou na sala com um enorme sorriso no rosto.
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—— Bom dia Ronaldo, soube que a Lavígnia estava aqui e por isso Bom dia Ronaldo, soube que a Lavígnia estava aqui e por isso  
vim. - disse e se virou para mim – Preciso falar contigo. Sabrina saiu devim. - disse e se virou para mim – Preciso falar contigo. Sabrina saiu de   
férias hoje e você irá ocupar o lugar dela como estagiária. Não é perfeito?  -férias hoje e você irá ocupar o lugar dela como estagiária. Não é perfeito?  -   
Savanah anunciou lançando a segunda bomba do dia. Savanah anunciou lançando a segunda bomba do dia. 

—— O quê?! - quase gritei. O quê?! - quase gritei.
—— Impossível. Vai me desculpar, Savanah, mas Lavígnia é minha Impossível. Vai me desculpar, Savanah, mas Lavígnia é minha  

funcionária. funcionária. 
Intrometeu-se Ronaldo e a expressão de desdém de minha tia seria atéIntrometeu-se Ronaldo e a expressão de desdém de minha tia seria até   
engraçada se eu não estivesse chocada.engraçada se eu não estivesse chocada.

—— Isso não tem o menor menor problema, Ronaldo. Dê a ela um Isso não tem o menor menor problema, Ronaldo. Dê a ela um  
mês de férias e tudo estará resolvido.mês de férias e tudo estará resolvido.

—— Não tem como, esse é o mês de férias da outra administradora e Não tem como, esse é o mês de férias da outra administradora e   
não posso ficar só com os assistentes. não posso ficar só com os assistentes. 

—— Oras,  contrate  um  temporário.  Essa  é  a  oportunidade  que  a Oras,  contrate  um  temporário.  Essa  é  a  oportunidade  que  a  
Lavígnia precisava para ser treinada para o cargo que será dela um dia.Lavígnia precisava para ser treinada para o cargo que será dela um dia.

—— Não  posso  mexer  no  quadro  de  funcionários  porque  já  está Não  posso  mexer  no  quadro  de  funcionários  porque  já  está   
fechado,  se  ela  tirar  essa  licença,  será  demitida.  -  replicou  ele  maufechado,  se  ela  tirar  essa  licença,  será  demitida.  -  replicou  ele  mau  
humorado.humorado.

—— Você sabe com quem está falando? Uma ligação minha e você Você sabe com quem está falando? Uma ligação minha e você  
perde seu emprego! - ameaçou Savanah, eu só olhava de um para o outro,perde seu emprego! - ameaçou Savanah, eu só olhava de um para o outro,   
eles falavam de mim como se eu não estivesse presente.eles falavam de mim como se eu não estivesse presente.

—— Sei muito bem quem é senhora Durani, mas garanto que estou Sei muito bem quem é senhora Durani, mas garanto que estou  
nesse cargo por meus méritos e não por ter as costas quentes!nesse cargo por meus méritos e não por ter as costas quentes!

—— O que está insinuando Ronaldo? Sabe muito bem que Lavígnia O que está insinuando Ronaldo? Sabe muito bem que Lavígnia  
está aqui porque tem competência para isso e não pela influência do avôestá aqui porque tem competência para isso e não pela influência do avô   
dela. dela. 

—— Já estou nesse meio há muito tempo para reconhecer o óbvio, Já estou nesse meio há muito tempo para reconhecer o óbvio,   
senhora Durani. Se Lavígnia se ausentar eu a demitireisenhora Durani. Se Lavígnia se ausentar eu a demitirei

—— Não poderá demiti-la se perder seu emprego antes. Não poderá demiti-la se perder seu emprego antes.
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—— Então ela que decida o que quer. Então ela que decida o que quer.
—— CHEGA! - gritei batendo as pastas com força na mesa de Ronaldo CHEGA! - gritei batendo as pastas com força na mesa de Ronaldo   

e os dois se calaram e me olharam atônitos – Você! - apontei para minha tiae os dois se calaram e me olharam atônitos – Você! - apontei para minha tia   
– Não vou assumir o cargo – Não vou assumir o cargo que foi do meu pai nunca! E você – apontei praque foi do meu pai nunca! E você – apontei pra  
ele – Eu me demito! Pegue esse seuele – Eu me demito! Pegue esse seu  emprego emprego e engula! Eu desisto!e engula! Eu desisto!

Gritei e saí da sala batendo a porta atrás de mim. Saí pisando forteGritei e saí da sala batendo a porta atrás de mim. Saí pisando forte   
no chão e só entrei em minha sala para pegar minha bolsa.no chão e só entrei em minha sala para pegar minha bolsa.

—— Onde  você  vai?  -  perguntou  Juliana  surpreendida  com  meu Onde  você  vai?  -  perguntou  Juliana  surpreendida  com  meu  
estado, ou por ter ouvido meus gritos no fim do corredor.estado, ou por ter ouvido meus gritos no fim do corredor.

—— Estou indo embora, preciso de um tempo longe daqui. Estou indo embora, preciso de um tempo longe daqui.
—— Como assim? - alarmou-se ela, e se levantou. Como assim? - alarmou-se ela, e se levantou.
—— Diga ao pessoal na academia que mandei lembranças e que vocês Diga ao pessoal na academia que mandei lembranças e que vocês  

são os melhores amigos do mundo. Mas não posso mais fazer isso, adeus. -são os melhores amigos do mundo. Mas não posso mais fazer isso, adeus. -   
Falei, dando nela um forte abraço.Falei, dando nela um forte abraço.

—— Mas Lavígnia...  -  ela começou mas eu já  estava em frente aos Mas Lavígnia...  -  ela começou mas eu já  estava em frente aos   
elevadores.elevadores.

—— Eu  dou  notícias,  não  se  preocupe.  -  prometi  ao  entrar  no Eu  dou  notícias,  não  se  preocupe.  -  prometi  ao  entrar  no  
elevador.elevador.

Minha cabeça estava fervendo com tantas coisas e eu me recusei aMinha cabeça estava fervendo com tantas coisas e eu me recusei a   
pensar no que estava fazendo. Pois eu havia ido muito além do meu limitepensar no que estava fazendo. Pois eu havia ido muito além do meu limite   
com todas aquelas cobranças. Peguei meu celular e cometi uma infração decom todas aquelas cobranças. Peguei meu celular e cometi uma infração de  
trânsito, pois liguei para minha avó.trânsito, pois liguei para minha avó.

—— Alô? Vó, posso passar um tempo aí? Alô? Vó, posso passar um tempo aí?
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                                  6. Rendendo-se6. Rendendo-se

PPulei para fora do carro no mesmo instante que o mesmo parouulei para fora do carro no mesmo instante que o mesmo parou  

em frente à porta da minha casa. Deixei até mesmo a chave na ignição,em frente à porta da minha casa. Deixei até mesmo a chave na ignição,   
corri para dentro de casa tomada de uma onde de adrenalina ocasionadacorri para dentro de casa tomada de uma onde de adrenalina ocasionada   
pela decisão que havia finalmente tomado. Ou melhor, eu tinha finalmentepela decisão que havia finalmente tomado. Ou melhor, eu tinha finalmente   
me rendido ao desafio de encontrar as respostas que precisava e que –me rendido ao desafio de encontrar as respostas que precisava e que –   
segundo algo sobrenatural e desconhecido – eu encontraria em Bom Jesus. segundo algo sobrenatural e desconhecido – eu encontraria em Bom Jesus. 

—— Em casa a essa hora? - estranhou Mariana assim que entrei. Em casa a essa hora? - estranhou Mariana assim que entrei.
—— Me demiti. - respondi disparando escada acima. Me demiti. - respondi disparando escada acima.
—— O quê? Lavígnia, como assim se demitiu? - ouvi ela perguntar O quê? Lavígnia, como assim se demitiu? - ouvi ela perguntar  

atrás de mim.atrás de mim.
—— Isso mesmo, Mari. Tô indo passar um tempo em Bom Jesus. Isso mesmo, Mari. Tô indo passar um tempo em Bom Jesus.
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Anunciei indo até o guarda roupas e pegando minha mala. Não vi, masAnunciei indo até o guarda roupas e pegando minha mala. Não vi, mas  
pude sentir o choque dela pois calou-se por alguns instantes.pude sentir o choque dela pois calou-se por alguns instantes.  

—— Bom Jesus?!  -  ela  finalmente repetiu enquanto  eu começava a Bom Jesus?!  -  ela  finalmente repetiu enquanto  eu começava a   
colocar minhas roupas na mala aberta sobre a cama.colocar minhas roupas na mala aberta sobre a cama.

—— Sim, isso mesmo. Não posso mais ficar aqui Mari.  Sim, isso mesmo. Não posso mais ficar aqui Mari. 
—— Por que não pode? - indagou ela sentando-se na cama, suspirei. Por que não pode? - indagou ela sentando-se na cama, suspirei.   

Eu não sabia o que responder.Eu não sabia o que responder.
—— Porque meu trabalho estava me enlouquecendo, não me adianta Porque meu trabalho estava me enlouquecendo, não me adianta  

nada  ter  uma  nada  ter  uma  carreira  se  eu  enlouquecer  antes  de  poder  exercê-la!  -carreira  se  eu  enlouquecer  antes  de  poder  exercê-la!  -   
respondi não muito longe da verdade enquanto colocava mais roupas narespondi não muito longe da verdade enquanto colocava mais roupas na   
mala.mala.

—— Mas por que você vai ir pra lá? - Mariana insistiu. Mas por que você vai ir pra lá? - Mariana insistiu.
—— Meus avós moram lá, vou passar um tempo com eles. Depois eu Meus avós moram lá, vou passar um tempo com eles. Depois eu   

vejo o que faço, embora saiba que George vai pirar e me ligar a cada cincovejo o que faço, embora saiba que George vai pirar e me ligar a cada cinco   
minutos pra saber o que deu em mim. - previ.minutos pra saber o que deu em mim. - previ.

—— Não quero ficar aqui sozinha. - balbuciou ela pegando Néftis  nos Não quero ficar aqui sozinha. - balbuciou ela pegando Néftis  nos   
braços.braços.

—— Por que não passa um tempo com a sua mãe? - propus. Por que não passa um tempo com a sua mãe? - propus.
—— Pra ela me enlouquecer de vez?  Não, obrigada. Pra ela me enlouquecer de vez?  Não, obrigada.
—— Eu sinto muito, mas não posso mais ficar aqui. - falei, indo até o Eu sinto muito, mas não posso mais ficar aqui. - falei, indo até o   

banheiro pegar algumas coisas e as coloquei na mala.banheiro pegar algumas coisas e as coloquei na mala.
—— Mas sua vida é aqui! - insistiu. Mas sua vida é aqui! - insistiu.
—— Não mais... pedi demissão, o cara que eu amo resolveu de uma Não mais... pedi demissão, o cara que eu amo resolveu de uma  

hora para outra passar sei lá quanto tempo em outro continente, estou àhora para outra passar sei lá quanto tempo em outro continente, estou à   
beira de um ataque de nervos... resumindo; preciso mesmo de um tempo.beira de um ataque de nervos... resumindo; preciso mesmo de um tempo.

—— E quanto tempo vai ficar fora? E quanto tempo vai ficar fora?
—— Não faço ideia...  talvez quando me sentir em condições de tentar Não faço ideia...  talvez quando me sentir em condições de tentar  

tudo de novo.tudo de novo.
Respondi fechando minha mala grande e rosa de rodinhas e a coloquei noRespondi fechando minha mala grande e rosa de rodinhas e a coloquei no   
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chão.chão.
—— Vai ir agora? - espantou-se ela. Vai ir agora? - espantou-se ela.
—— Sim. Sim.
—— Ai  Lavígnia,  eu  não  acredito  nisso.  Não  acredito  que  meus Ai  Lavígnia,  eu  não  acredito  nisso.  Não  acredito  que  meus  

amigos foram pra Bom Jesus e agora você também! O que está havendoamigos foram pra Bom Jesus e agora você também! O que está havendo   
afinal? - reclamou ela e eu suspirei.afinal? - reclamou ela e eu suspirei.

—— Eu também gostaria de responder a isso... mas por enquanto eu Eu também gostaria de responder a isso... mas por enquanto eu  
não posso.não posso.

Respondi  a  olhando  com Néftis  nos  braços,  aquilo  estava  sendoRespondi  a  olhando  com Néftis  nos  braços,  aquilo  estava  sendo  
mais difícil do que eu pensava. Eu amava Mariana como amava a minhamais difícil do que eu pensava. Eu amava Mariana como amava a minha   
irmã, mas precisava seguir o rumo ao qual estava sendo empurrada.irmã, mas precisava seguir o rumo ao qual estava sendo empurrada.

—— Acho  que  tem alguma coisa  que  você  não  está  querendo  me Acho  que  tem alguma coisa  que  você  não  está  querendo  me  
contar. - adivinhou  ela enquanto eu arrastava minha mala para fora docontar. - adivinhou  ela enquanto eu arrastava minha mala para fora do  
quarto. Eu  quarto. Eu  tinha posto nela tudo que precisaria pois no meu quarto emtinha posto nela tudo que precisaria pois no meu quarto em  
Bom Jesus, Bom Jesus, tinham muitas coisas minhas. tinham muitas coisas minhas. 

—— Talvez... tudo que sei, é que tenho que dar o fora daqui e agora. - Talvez... tudo que sei, é que tenho que dar o fora daqui e agora. -   
repliquei colocando a bagagem no porta malas – vou deixar a Néftis comrepliquei colocando a bagagem no porta malas – vou deixar a Néftis com  
você, não quero que se sinta muito sozinha.você, não quero que se sinta muito sozinha.

Anunciei fazendo um afago na minha gatinha, ainda nos braços deAnunciei fazendo um afago na minha gatinha, ainda nos braços de  
Mariana e depois abracei as duas com força.Mariana e depois abracei as duas com força.

—— Vou sentir sua falta... - ela sussurrou me abraçando com o braço Vou sentir sua falta... - ela sussurrou me abraçando com o braço  
livre.livre.

—— Eu também... vou ligar todos os dias, prometo. Eu também... vou ligar todos os dias, prometo.
—— Está bem. - ela concordou com a voz embargada e quando me Está bem. - ela concordou com a voz embargada e quando me  

afastei vi que seus olhos marejavam.afastei vi que seus olhos marejavam.
—— Fique bem... por favor. Não faça nenhuma besteira e se comporte Fique bem... por favor. Não faça nenhuma besteira e se comporte  

direitinho.direitinho.
Brinquei bancando a responsável e ela riu.Brinquei bancando a responsável e ela riu.

—— Prometo. - ela deu um meio sorriso e eu entrei no carro. Prometo. - ela deu um meio sorriso e eu entrei no carro.
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—— Eu ligo quando chegar, tchau. Eu ligo quando chegar, tchau.
—— Tchau.  Tchau. 

  Ela disse baixinho e eu dei a partida no carro. Me sentia um poucoEla disse baixinho e eu dei a partida no carro. Me sentia um pouco   
triste por estar deixando minha casa e a Mari também, porém sentia maistriste por estar deixando minha casa e a Mari também, porém sentia mais   
forte a ansiedade de chegar e... sei lá o que faria ou onde procuraria as taisforte a ansiedade de chegar e... sei lá o que faria ou onde procuraria as tais   
respostas. Algum tempo tempo depois eu já estava na RS 110 e levaria umrespostas. Algum tempo tempo depois eu já estava na RS 110 e levaria um  
pouco mais de três horas para chegar. Eu não tinha ideia do que iria fazerpouco mais de três horas para chegar. Eu não tinha ideia do que iria fazer   
quando chegasse, mas só em estar indo para lá, me sentia mais aliviada.quando chegasse, mas só em estar indo para lá, me sentia mais aliviada.   
Foi só nesse momento que pensei em Damian, mas ele também não haviaFoi só nesse momento que pensei em Damian, mas ele também não havia  
sido muito atencioso em me falar da sua viagem em cima da hora.sido muito atencioso em me falar da sua viagem em cima da hora.

Também porque, eu não tinha previsão de quanto tempo ficaria emTambém porque, eu não tinha previsão de quanto tempo ficaria em  
Bom Jesus. Passei toda a viagem até a casa dos meus avós, relembrando eBom Jesus. Passei toda a viagem até a casa dos meus avós, relembrando e   
repassando todos os sonhos que tive. Procurando neles alguma pista derepassando todos os sonhos que tive. Procurando neles alguma pista de  
por onde começar. Mas o máximo que eu tinha, era que havia uma caixapor onde começar. Mas o máximo que eu tinha, era que havia uma caixa  
prateada  enterrada  em algum lugar  da  floresta,  ao  pé  de  uma grandeprateada  enterrada  em algum lugar  da  floresta,  ao  pé  de  uma grande  
araucária com uma depressão no tronco. O que é claro não me valeria dearaucária com uma depressão no tronco. O que é claro não me valeria de  
nada se aqueles sonhos não passassem de sonhos e eu tivesse jogado tudonada se aqueles sonhos não passassem de sonhos e eu tivesse jogado tudo   
pro ar, por nada. pro ar, por nada. 

“ Impossível! Tudo se completa demais para serem apenas sonhos! ”“ Impossível! Tudo se completa demais para serem apenas sonhos! ”

Pensei enquanto apertava o volante com força. Tinha mesmo algoPensei enquanto apertava o volante com força. Tinha mesmo algo  
irreal me rondando e eu estava disposta a não descansar enquanto nãoirreal me rondando e eu estava disposta a não descansar enquanto não  
encontrasse  o  sentido  de  tudo  aquilo.  Não  pararia  até  encontrar  asencontrasse  o  sentido  de  tudo  aquilo.  Não  pararia  até  encontrar  as   
respostas. Cerca de três horas e quinze minutos depois, eu parava o carrorespostas. Cerca de três horas e quinze minutos depois, eu parava o carro  
em frente à casa branca de dois andares onde eu havia passado uma boaem frente à casa branca de dois andares onde eu havia passado uma boa  
parte da minha vida. Saí e tirei a mala do bagageiro, antes mesmo de abrirparte da minha vida. Saí e tirei a mala do bagageiro, antes mesmo de abrir   
o portão, meu avozinho apareceu na porta com um largo sorriso em seuo portão, meu avozinho apareceu na porta com um largo sorriso em seu  
rosto redondo e coberto pela barba branca bem aparada.rosto redondo e coberto pela barba branca bem aparada.
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—— Benditos  olhos  que  te  veem,  minha  menina!  -  ele  exclamou Benditos  olhos  que  te  veem,  minha  menina!  -  ele  exclamou  
caminhando devagar pela entrada de pedras.caminhando devagar pela entrada de pedras.

—— Vovô, que saudades! - larguei a mala e o abracei com força. Meu Vovô, que saudades! - larguei a mala e o abracei com força. Meu  
avô era mais alto que eu e portador de uma barriga redondinha, mesmoavô era mais alto que eu e portador de uma barriga redondinha, mesmo  
sendo  magro.  Era  uma  imagem  copiada  do  cientista  Summerly  dasendo  magro.  Era  uma  imagem  copiada  do  cientista  Summerly  da  
primeira temporada de O Mundo Perdido.primeira temporada de O Mundo Perdido.

—— Fico tão feliz que também veio passar um tempo conosco, deixe- Fico tão feliz que também veio passar um tempo conosco, deixe-
me ajudá-la. - Disse ele fazendo menção de pegar minha mala.me ajudá-la. - Disse ele fazendo menção de pegar minha mala.

—— De maneira alguma! Eu mesma levo, não está pesada... - foi só aí De maneira alguma! Eu mesma levo, não está pesada... - foi só aí   
que suas palavras fizeram efeito em mim – também? Como assim?que suas palavras fizeram efeito em mim – também? Como assim?

—— Ah, então você não sabia? - devolveu ele fitando-me por trás dos Ah, então você não sabia? - devolveu ele fitando-me por trás dos   
óculos de armação redonda e prateada.óculos de armação redonda e prateada.

—— Não... o que é?  Não... o que é? 
—— Lavígnia! - minha vó surgiu na sala assim que entramos – Que Lavígnia! - minha vó surgiu na sala assim que entramos – Que   

bom que finalmente vai ficar aqui com seus avós. - Disse me envolvendobom que finalmente vai ficar aqui com seus avós. - Disse me envolvendo  
num num abraço apertado que eu correspondi.abraço apertado que eu correspondi.

—— Eu disse que vinha. Eu disse que vinha.
—— Isso é maravilhoso! Ter vocês aqui é  ótimo minha filha. - falou Isso é maravilhoso! Ter vocês aqui é  ótimo minha filha. - falou  

meu avô.meu avô.
—— Vocês? - estreitei os olhos – Como assim, vocês? Vocês? - estreitei os olhos – Como assim, vocês?
—— Ah... isso - minha avó suspirou – ela pediu pra não contar pra Ah... isso - minha avó suspirou – ela pediu pra não contar pra  

você que estava aqui, mas já que veio, não tem mais como esconder.você que estava aqui, mas já que veio, não tem mais como esconder.
—— Hã? - recuei confusa e vi a imagem – um pouco diferente – de Hã? - recuei confusa e vi a imagem – um pouco diferente – de  

minha irmã surgindo da porta da cozinha.minha irmã surgindo da porta da cozinha.
—— Surpresa. - ela disse dando de ombros nada animada. Surpresa. - ela disse dando de ombros nada animada.
—— Ágatha?! Mas... o que está fazendo aqui? - inqueri mais confusa Ágatha?! Mas... o que está fazendo aqui? - inqueri mais confusa  

ainda.ainda.
—— Eu poderia perguntar a mesma coisa. - ela devolveu. Eu poderia perguntar a mesma coisa. - ela devolveu.
—— Eu perguntei primeiro. Eu perguntei primeiro.
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—— Eu cheguei primeiro. - protestou e eu torci o nariz. Eu cheguei primeiro. - protestou e eu torci o nariz.
—— Tô tirando umas férias que tinha pulado – respondi não muito Tô tirando umas férias que tinha pulado – respondi não muito   

longe da verdade – e você? - exigi e ela mordeu os lábios.longe da verdade – e você? - exigi e ela mordeu os lábios.
—— Por que vocês não deixam pra tratar disso depois? - interrompeu Por que vocês não deixam pra tratar disso depois? - interrompeu  

meu avô e todas olhamos pra ele.meu avô e todas olhamos pra ele.
—— Oras meu velho, deixe as meninas conversarem primeiro. Elas Oras meu velho, deixe as meninas conversarem primeiro. Elas   

devem ter muita coisa pra contar uma pra outra. Vamos pra cozinha, fizdevem ter muita coisa pra contar uma pra outra. Vamos pra cozinha, fiz   
seu chá de maçã. - sugeriu minha vó segurando no braço dele.seu chá de maçã. - sugeriu minha vó segurando no braço dele.

—— Oh...  sim,  sim...  chá  de  maçã  é  muito  bom,  muito  bom.  - Oh...  sim,  sim...  chá  de  maçã  é  muito  bom,  muito  bom.  -   
concordou ele enquanto ambos iam para a cozinha. Então sozinhas, lanceiconcordou ele enquanto ambos iam para a cozinha. Então sozinhas, lancei   
um olhar interrogativo em Ágatha.um olhar interrogativo em Ágatha.

—— Você  cortou  o  cabelo.  -  apontei  seus  cabelos  lisos  que  quase Você  cortou  o  cabelo.  -  apontei  seus  cabelos  lisos  que  quase  
batiam em cima do batiam em cima do ombro. Era um corte meio Rihanna no clipe ombro. Era um corte meio Rihanna no clipe UmbrellaUmbrella,,  
só que com os cabelos um pouco maiores.só que com os cabelos um pouco maiores.

—— Quis mudar um pouco. - respondeu dando de ombros, o que eu Quis mudar um pouco. - respondeu dando de ombros, o que eu  
estranhei.estranhei.

—— Você sempre adorou seus  cabelos  compridos.  -  observei  e  ela Você sempre adorou seus  cabelos  compridos.  -  observei  e  ela   
revirou os olhos.revirou os olhos.

—— Ai Lavígnia, as pessoas mudam. Ai Lavígnia, as pessoas mudam.
—— Claro. - concordei ainda estranhando o fato e peguei minha mala. Claro. - concordei ainda estranhando o fato e peguei minha mala.
—— Quer ajuda?  Quer ajuda? 
—— Não  obrigada,  não  está  pesada.  -  neguei  erguendo  a  mala  e Não  obrigada,  não  está  pesada.  -  neguei  erguendo  a  mala  e  

comecei a subir as escadas.comecei a subir as escadas.
—— Sério? Mas é uma mala tão grande. - insistiu minha irmã indo Sério? Mas é uma mala tão grande. - insistiu minha irmã indo   

atrás de mim. Realmente, a mala era grande e estava cheia até o limite, masatrás de mim. Realmente, a mala era grande e estava cheia até o limite, mas   
estranhamente, não estava pesada.estranhamente, não estava pesada.

—— Sério, agora vai me dizer por que está aqui? - voltei ao assunto Sério, agora vai me dizer por que está aqui? - voltei ao assunto   
quando empurrei a porta do meu antigo – e agora novo – quarto. Mas suaquando empurrei a porta do meu antigo – e agora novo – quarto. Mas sua   
resposta foi silêncio.resposta foi silêncio.

         † † 116116  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

Caminhei até o meio do quarto e pus a mala sobre a cama, Ágatha ficouCaminhei até o meio do quarto e pus a mala sobre a cama, Ágatha ficou   
parada na porta com os braços cruzados e o olhar distante. - Ágatha?parada na porta com os braços cruzados e o olhar distante. - Ágatha?

—— Hã? Hã?
—— Por que está aqui? - insisti e ela soltou um suspiro aborrecido e Por que está aqui? - insisti e ela soltou um suspiro aborrecido e  

veio sentar-se na cama.veio sentar-se na cama.
—— Ah...  é  que...  estava tudo muito complicado lá em Manaus.  A Ah...  é  que...  estava tudo muito complicado lá em Manaus.  A  

faculdade e o estágio estavam me sobrecarregando demais... decidi dar umfaculdade e o estágio estavam me sobrecarregando demais... decidi dar um  
tempo. - falou evasiva e claro, não me convenceu muito.tempo. - falou evasiva e claro, não me convenceu muito.

—— Mas é seu último ano Ágatha!   Mas é seu último ano Ágatha!  
—— Dane-se!  Não vou me matar  por isso.  Tranquei  a  matrícula  e Dane-se!  Não vou me matar  por isso.  Tranquei  a  matrícula  e   

depois eu volto.depois eu volto.
—— Hum... - murmurei abrindo a mala.        Hum... - murmurei abrindo a mala.       
—— Que estranho nós duas aqui de novo, não é? - ela observou. Que estranho nós duas aqui de novo, não é? - ela observou.
—— Muito mesmo - concordei – quando chegou? Muito mesmo - concordei – quando chegou?
—— Na quarta-feira. Na quarta-feira.
—— Nessa quarta-feira? - estranhei outra vez. Nessa quarta-feira? - estranhei outra vez.
—— É sim... por quê? - devolveu. É sim... por quê? - devolveu.
—— Decidimos vir as duas na mesma semana para o mesmo lugar, e Decidimos vir as duas na mesma semana para o mesmo lugar, e   

isso largando isso largando tudo para trás. Não é muita coincidência? - indaguei vendo-atudo para trás. Não é muita coincidência? - indaguei vendo-a  
ponderar e seu olhar me perscrutou. ponderar e seu olhar me perscrutou. 

—— Realmente... mas você não largou tudo, não é Lavígnia? Realmente... mas você não largou tudo, não é Lavígnia?
—— Não sei – oscilei enquanto colocava uma pilha de roupas no lugar Não sei – oscilei enquanto colocava uma pilha de roupas no lugar   

– talvez sim...– talvez sim...
—— Mas por quê? Mas por quê?
—— Ah... meu trabalho estava me sufocando... não aguento mais a tia Ah... meu trabalho estava me sufocando... não aguento mais a tia  

Savanah. Preciso de um tempo. - respondi e um longo silêncio se fez entreSavanah. Preciso de um tempo. - respondi e um longo silêncio se fez entre   
nós duas enquanto eu ainda me ocupava de arrumar as coisas no lugar.nós duas enquanto eu ainda me ocupava de arrumar as coisas no lugar.

—— E Mariana? - Ágatha lembrou. E Mariana? - Ágatha lembrou.
—— Hum...  ela  não  entendeu  muito  bem.  E  nem  gostou  muito Hum...  ela  não  entendeu  muito  bem.  E  nem  gostou  muito   
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também.também.
—— Posso imaginar... mas onde está Néftis? Posso imaginar... mas onde está Néftis?
—— Deixei ela com Mariana, para que não se sentisse muito sozinha. Deixei ela com Mariana, para que não se sentisse muito sozinha.   

Ela já estava  Ela já estava  meio deprê porque uns amigos dela que estavam em Portomeio deprê porque uns amigos dela que estavam em Porto  
Alegre e moram aqui voltaram pra casa. - contei terminando minha tarefa.Alegre e moram aqui voltaram pra casa. - contei terminando minha tarefa.

—— Nossa! O que é esse fenômeno? Êxodo para Bom Jesus? - brincou Nossa! O que é esse fenômeno? Êxodo para Bom Jesus? - brincou  
Ágatha e eu estreitei os olhos.Ágatha e eu estreitei os olhos.

—— É  verdade...  -  concluí  meio  desconfiada  –  coincidências... É  verdade...  -  concluí  meio  desconfiada  –  coincidências...   
estranhas coincidências.estranhas coincidências.

—— Nem me fale em coisas estranhas. - sussurrou ela e eu a olhei. Nem me fale em coisas estranhas. - sussurrou ela e eu a olhei.
—— Por quê? Por quê?
—— Hã...  não,  nada,  esquece.  Eu estava pensando em...  ir  naquela Hã...  não,  nada,  esquece.  Eu estava pensando em...  ir  naquela  

sorveteria lá no centro, lembra? Aquela que sempre íamos.sorveteria lá no centro, lembra? Aquela que sempre íamos.
—— Lembro. - assenti tendo a certeza de que minha irmã tentava me Lembro. - assenti tendo a certeza de que minha irmã tentava me  

despistar de alguma coisa. Mas o que era aquilo afinal? Até Ágatha tinhadespistar de alguma coisa. Mas o que era aquilo afinal? Até Ágatha tinha   
seus mistérios?seus mistérios?

—— Então,  eles  criaram uns novos sabores  que devem ser ótimos. Então,  eles  criaram uns novos sabores  que devem ser ótimos.   
Que tal irmos até lá?Que tal irmos até lá?

—— Ah...  claro. Foi pra isso mesmo que eu vim, para espairecer.  - Ah...  claro. Foi pra isso mesmo que eu vim, para espairecer.  -   
aceitei aceitei com um meio sorriso.com um meio sorriso.

—— Até porque você tem me contar mais sobre o tal namorado, não Até porque você tem me contar mais sobre o tal namorado, não   
é? -  é? -  cobrou ela com cumplicidade e eu suspirei. Já estava com saudadescobrou ela com cumplicidade e eu suspirei. Já estava com saudades   
dele, não fazia tanto tempo assim que tínhamos nos visto pela última vez.dele, não fazia tanto tempo assim que tínhamos nos visto pela última vez.   
Mas só por saber que ele estava há um oceano de Mas só por saber que ele estava há um oceano de distância, a vontade dedistância, a vontade de  
vê-lo aumentava.vê-lo aumentava.

—— Pois é... temos muito que conversar. Pois é... temos muito que conversar.
Falei e minha irmã sorriu antes de sairmos. Bom Jesus é uma cidadeFalei e minha irmã sorriu antes de sairmos. Bom Jesus é uma cidade  

pequena,  o  que  possibilita  ir  caminhando  mesmo  para  alguns  lugares,pequena,  o  que  possibilita  ir  caminhando  mesmo  para  alguns  lugares,   
como o centro.  Sendo assim, fomos andando e também aproveitei  paracomo o centro.  Sendo assim, fomos andando e também aproveitei  para   
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rever os lugares que há tempos não via. Mesmo achando muito estranha arever os lugares que há tempos não via. Mesmo achando muito estranha a  
explicação dela sobre o motivo de estar ali,  não insisti mais no assunto.explicação dela sobre o motivo de estar ali,  não insisti mais no assunto.   
Mas eu tinha certeza que ela tinha algum motivo muito forte para fazerMas eu tinha certeza que ela tinha algum motivo muito forte para fazer   
Ágatha trancar a faculdade e tudo mais para voltar ao Rio Grande do Sul.Ágatha trancar a faculdade e tudo mais para voltar ao Rio Grande do Sul.

—— Ah que pena – Ágatha lamentou enquanto saíamos da sorveteria Ah que pena – Ágatha lamentou enquanto saíamos da sorveteria   
munidas cada uma de uma casquinha, a minha de chocolate e a dela demunidas cada uma de uma casquinha, a minha de chocolate e a dela de   
limão – eu queria tanto conhecê-lo. - falou em relação à viagem de Damian.limão – eu queria tanto conhecê-lo. - falou em relação à viagem de Damian.

—— É...  ele vai ficar um bom tempo fora. - falei meio triste, porém É...  ele vai ficar um bom tempo fora. - falei meio triste, porém  
estava com um pouco de raiva dele pela partida repentina.          estava com um pouco de raiva dele pela partida repentina.          

—— Lavígnia? - alguém falou o meu nome e Ágatha e eu nos viramos Lavígnia? - alguém falou o meu nome e Ágatha e eu nos viramos  
para encontrar o mais velho dos Nunes, Daniel, me fitando.para encontrar o mais velho dos Nunes, Daniel, me fitando.

—— Ah...  como vai?  -  cumprimentei,  percebendo como seus  olhos Ah...  como vai?  -  cumprimentei,  percebendo como seus  olhos  
disparavam de mim para minha irmã.disparavam de mim para minha irmã.

—— Bem, então está passeando por aqui? Bem, então está passeando por aqui?
—— É... vou passar uns tempos aqui. É... vou passar uns tempos aqui.
—— Hum... legal, então a gente se vê por aí. - ele disse despedindo-se. Hum... legal, então a gente se vê por aí. - ele disse despedindo-se.
—— Claro, até mais. - respondi. Claro, até mais. - respondi.
—— Quem é? - Ágatha especulou assim que ele se afastou. Quem é? - Ágatha especulou assim que ele se afastou.
—— Um  conhecido.  Ele  trabalha  no  haras  daqueles  amigos  da Um  conhecido.  Ele  trabalha  no  haras  daqueles  amigos  da   

Mariana que te falei, lembra?Mariana que te falei, lembra?
—— Sim eu lembro. Nossa... ele olhou de um jeito estranho pra gente Sim eu lembro. Nossa... ele olhou de um jeito estranho pra gente  

né? - ela observou coberta de razão, tinha mesmo sido um olhar  suspeito. né? - ela observou coberta de razão, tinha mesmo sido um olhar  suspeito. 
—— Pois é, acho que foi por me ver aqui. Ele sabe que eu moro em Pois é, acho que foi por me ver aqui. Ele sabe que eu moro em   

Porto  Alegre,  sei  lá  deve ter  estranhado que os amigos  e  eu tenhamosPorto  Alegre,  sei  lá  deve ter  estranhado que os amigos  e  eu tenhamos   
voltado no mesmo dia.voltado no mesmo dia.

—— Ah, então eles também voltaram hoje? Ah, então eles também voltaram hoje?
—— Sim, pelo que disseram iam voltar hoje de manhã. Sim, pelo que disseram iam voltar hoje de manhã.
Respondi  enquanto  caminhávamos  lentamente  pela  calçada  emRespondi  enquanto  caminhávamos  lentamente  pela  calçada  em  

direção à nossa casa. Era tão bom estar ali. Pela primeira vez em dias, eudireção à nossa casa. Era tão bom estar ali. Pela primeira vez em dias, eu  
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sentia que estava no lugar certo, sentia uma paz que não podia explicar.sentia que estava no lugar certo, sentia uma paz que não podia explicar.   
Mas  tinha  a  leve  impressão  que  aquela  calmaria  toda  duraria  apenasMas  tinha  a  leve  impressão  que  aquela  calmaria  toda  duraria  apenas   
algum tempo mais. Mudamos de assunto, mas o clima estava meio tensoalgum tempo mais. Mudamos de assunto, mas o clima estava meio tenso  
entre nós. Vovó Elisabete fez um belo jantar, mas tivemos que aturar o vôentre nós. Vovó Elisabete fez um belo jantar, mas tivemos que aturar o vô   
falando  de  seus  processos.  Ele  era  advogado  aposentado,  mas  aindafalando  de  seus  processos.  Ele  era  advogado  aposentado,  mas  ainda   
mantinha seu escritório e trabalhava.mantinha seu escritório e trabalhava.

Depois  do  jantar,  lavei  a  louça  e  Ágatha  secou.  Nossos  avósDepois  do  jantar,  lavei  a  louça  e  Ágatha  secou.  Nossos  avós  
dormiam cedo, então ficamos só nós duas.dormiam cedo, então ficamos só nós duas.

—— Estava pensando em ir no Cilho amanhã – minha irmã comentou Estava pensando em ir no Cilho amanhã – minha irmã comentou  
quando estávamos no meu quarto – faz tempo que não ando à cavalo.quando estávamos no meu quarto – faz tempo que não ando à cavalo.   
Estou com saudades da cachoeira grandona também.Estou com saudades da cachoeira grandona também.

—— À cavalo? Hum... os amigos da Mari tem um haras. Se ela vir a À cavalo? Hum... os amigos da Mari tem um haras. Se ela vir a   
gente  poderia  ir  até  lá,  quem sabe.  -  propus ligando o computador  nogente  poderia  ir  até  lá,  quem sabe.  -  propus ligando o computador  no   
canto do quarto.canto do quarto.

—— Um haras? Sério? Um haras? Sério?
—— Hum-hum. Hum-hum.
—— Nossa, que legal. Mas você fala tanto desses amigos dela... são Nossa, que legal. Mas você fala tanto desses amigos dela... são   

seus amigos também? - ela se interessou.seus amigos também? - ela se interessou.
—— Ah... são sim. Eu gosto deles, principalmente do Léo, ele é muito Ah... são sim. Eu gosto deles, principalmente do Léo, ele é muito   

engraçado.engraçado.
—— Adoro gente assim. Mas e tem outros? Adoro gente assim. Mas e tem outros?
—— Sim, o Neit e a Lídia. - falei enquanto verificava as mensagens no Sim, o Neit e a Lídia. - falei enquanto verificava as mensagens no   

meu  Facebook,  a  saber;  Rodrigo,  Anderson,  Gabi,  Yasmim  e  Julianameu  Facebook,  a  saber;  Rodrigo,  Anderson,  Gabi,  Yasmim  e  Juliana  
deixaram uma enxurrada de perguntas e cobranças sobre meu “ sumiçodeixaram uma enxurrada de perguntas e cobranças sobre meu “ sumiço  
repentino ”.repentino ”.

—— Neit? Que nome é esse? Neit? Que nome é esse?
—— É o apelido dele Ágatha! O nome dele é Neitan... - falei quando a É o apelido dele Ágatha! O nome dele é Neitan... - falei quando a  

imagem dele surgiu na minha mente. O passeio na roda gigante, o ursinhoimagem dele surgiu na minha mente. O passeio na roda gigante, o ursinho   
que havia me dado e principalmente o que tinha me dito antes de entrarque havia me dado e principalmente o que tinha me dito antes de entrar   

         † † 120120  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

no carro.no carro.
—— Bonito nome, ele é bonito também? - minha irmã se interessou e Bonito nome, ele é bonito também? - minha irmã se interessou e   

eu suspirei.eu suspirei.
—— Lindo! A Mariana é caidinha por ele. - falei jogando água gelada Lindo! A Mariana é caidinha por ele. - falei jogando água gelada   

no interesse dela.no interesse dela.
—— Hum... tô vendo que tá cheio de caras lindos nessa cidade. Ah, Hum... tô vendo que tá cheio de caras lindos nessa cidade. Ah,   

Lavígnia!  Lembra  do  cara  que  me  segurou  lá  na  escada  do  teatroLavígnia!  Lembra  do  cara  que  me  segurou  lá  na  escada  do  teatro  
Amazonas?Amazonas?

—— Lembro sim,  por quê? -  e  como eu lembrava,  havia  ouvido a Lembro sim,  por quê? -  e  como eu lembrava,  havia  ouvido a  
conversa mega estranha dele e que envolvia minha irmã e eu.conversa mega estranha dele e que envolvia minha irmã e eu.

—— Ele veio comigo no mesmo voo. Ele veio comigo no mesmo voo.
—— Hã? - me virei na cadeira cor de rosa e a olhei. Hã? - me virei na cadeira cor de rosa e a olhei.
—— Sim...  ele desembarcou aqui mesmo e entrou num carrão com Sim...  ele desembarcou aqui mesmo e entrou num carrão com  

outro cara lindo outro cara lindo de morrer.de morrer.
—— Outra coincidência! Outra coincidência!
—— Verdade... eu bem que gostaria de encontrá-lo outra vez. Verdade... eu bem que gostaria de encontrá-lo outra vez.
—— Se interessou é? Se interessou é?
—— Claro! Tô livre, leve e solta, solteira e muito inclinada a mudar Claro! Tô livre, leve e solta, solteira e muito inclinada a mudar   

esse estado. Ainda mais se for com um gato daqueles! Nossa... muito lindoesse estado. Ainda mais se for com um gato daqueles! Nossa... muito lindo  
aquele cara. - Ágatha derreteu-se cheia das segundas intenções e eu ri.    aquele cara. - Ágatha derreteu-se cheia das segundas intenções e eu ri.    
  —— Você não tem jeito mesmo... Você não tem jeito mesmo...

—— Ué, mas o que tem de errado? Detesto ficar sem um namorado. Ué, mas o que tem de errado? Detesto ficar sem um namorado.
—— Eu sei disso, troca mais de namorado do que eu troco de ideia! Eu sei disso, troca mais de namorado do que eu troco de ideia!
Associei e a ouvi rir com gosto. Foi quando achei Mariana on-lineAssociei e a ouvi rir com gosto. Foi quando achei Mariana on-line   

no Facebook, e começamos a conversar. Ela queria saber como tinha sido ano Facebook, e começamos a conversar. Ela queria saber como tinha sido a   
viagem e se eu estava me sentindo melhor. Contei pra ela sobre Ágatha e oviagem e se eu estava me sentindo melhor. Contei pra ela sobre Ágatha e o   
encontro com Daniel no centro. Mariana fez o drama esperado e lamentouencontro com Daniel no centro. Mariana fez o drama esperado e lamentou  
não estar em Bom Jesus também.não estar em Bom Jesus também.

—— Vou dormir – anunciou Ágatha levantando-se – boa noite. Vou dormir – anunciou Ágatha levantando-se – boa noite.
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—— Boa noite.  Boa noite. 
  Respondi  sem tirar  os olhos da tela  do computador.  Fiquei  maisRespondi  sem tirar  os olhos da tela  do computador.  Fiquei  mais   
algum tempo na internet e depois resolvi me preparar para ir dormir. Iriaalgum tempo na internet e depois resolvi me preparar para ir dormir. Iria   
ser meio difícil me acostumar a nova rotina, em minha casa, o banheiroser meio difícil me acostumar a nova rotina, em minha casa, o banheiro   
ficava no quarto, e na minha nova casa temporária ele ficava no corredor.ficava no quarto, e na minha nova casa temporária ele ficava no corredor.   
Peguei  minha  escova  de  dentes  e  saí.  Enquanto  escovava  os  dentes,Peguei  minha  escova  de  dentes  e  saí.  Enquanto  escovava  os  dentes,   
lembrei que não tinha desligado o computador. Passei por minha mente aslembrei que não tinha desligado o computador. Passei por minha mente as   
várias  vezes  em  que  o  tinha  desligado  no  passado,  agora  estava  maisvárias  vezes  em  que  o  tinha  desligado  no  passado,  agora  estava  mais  
acostumada com meu notebook. acostumada com meu notebook. 

Depois  de prender os cabelos numa trança,  voltei  para o quarto.Depois  de prender os cabelos numa trança,  voltei  para o quarto.   
Assim que cheguei na porta, vi a tela azul do computador fazendo Logoff.Assim que cheguei na porta, vi a tela azul do computador fazendo Logoff.   
Franzi  as  sobrancelhas,  estranhado  o  fato.  Eu  não  lembrava  de  tê-loFranzi  as  sobrancelhas,  estranhado  o  fato.  Eu  não  lembrava  de  tê-lo   
desligado, mas agora a tela desligava junto com a CPU. Só então notei quedesligado, mas agora a tela desligava junto com a CPU. Só então notei que  
tinha prendido a respiração, a soltei devagar enquanto fechava a porta etinha prendido a respiração, a soltei devagar enquanto fechava a porta e   
tentava  convencer  a  mim  mesma,  que  eu  poderia  ter  colocado  otentava  convencer  a  mim  mesma,  que  eu  poderia  ter  colocado  o   
computador pra fazer Logoff e esquecido.computador pra fazer Logoff e esquecido.

Era normal. Podia acontecer com qualquer um, não podia? Sacudi aEra normal. Podia acontecer com qualquer um, não podia? Sacudi a  
cabeça  e  fui  até  o  guarda  roupas,  e  abrindo  a  gaveta,  peguei  minhacabeça  e  fui  até  o  guarda  roupas,  e  abrindo  a  gaveta,  peguei  minha   
camisola.  Enquanto  a  vestia,  mantive  meus  olhos  cravados  na  florestacamisola.  Enquanto  a  vestia,  mantive  meus  olhos  cravados  na  floresta  
escura do outro lado da rua – que se podia ver através da minha janela deescura do outro lado da rua – que se podia ver através da minha janela de   
vidro  –  e  lembrei  de  Damian.  Quando  ele  me  salvou,  ao  me  perdervidro  –  e  lembrei  de  Damian.  Quando  ele  me  salvou,  ao  me  perder   
correndo atrás de uma borboletas azul. Borboletas sempre foram minhacorrendo atrás de uma borboletas azul. Borboletas sempre foram minha  
paixão, e por causa de uma, conheci o amor da minha vida. Sorri de formapaixão, e por causa de uma, conheci o amor da minha vida. Sorri de forma  
involuntária quando seu rosto lindo  surgiu em minha mente. Eu já estavainvoluntária quando seu rosto lindo  surgiu em minha mente. Eu já estava   
com muita saudade dele. com muita saudade dele. 

“ Meu amor vampiro... ”“ Meu amor vampiro... ”

Pensei  com  um  suspiro,  mas  então  a  imagem  de  um  daquelesPensei  com  um  suspiro,  mas  então  a  imagem  de  um  daqueles   
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sonhos  ocupou  minha  mente  como  uma  explosão.  Lembrei  então  dosonhos  ocupou  minha  mente  como  uma  explosão.  Lembrei  então  do  
motivo pelo qual estava ali. Descobrir alguma coisa que de alguma formamotivo pelo qual estava ali. Descobrir alguma coisa que de alguma forma   
se encaixaria nas lacunas vazias do lado obscuro e sobrenatural da minhase encaixaria nas lacunas vazias do lado obscuro e sobrenatural da minha   
vida. Desliguei a luz, acendi meu abajur que ficava no criado mudo aovida. Desliguei a luz, acendi meu abajur que ficava no criado mudo ao  
lado da cama, e fui até a janela. Abri-a e me ajoelhei no chão, cruzando oslado da cama, e fui até a janela. Abri-a e me ajoelhei no chão, cruzando os   
braços no batente,  apoiei o queixo neles.  Mirei as árvores escuras,  tudobraços no batente,  apoiei o queixo neles.  Mirei as árvores escuras,  tudo   
parecia  mistério  e  convite  flutuando  na  atmosfera  da  floresta  e  meparecia  mistério  e  convite  flutuando  na  atmosfera  da  floresta  e  me   
convidando a desvendar o que havia escondido ali.convidando a desvendar o que havia escondido ali.

—— Estou aqui... e agora? Estou aqui... e agora?
Sussurrei como se esperando que algo pudesse me dar o próximoSussurrei como se esperando que algo pudesse me dar o próximo  

passo.  Um caminho  para  seguir,  a  próxima pista...  sei  lá.  Mas  a  únicapasso.  Um caminho  para  seguir,  a  próxima pista...  sei  lá.  Mas  a  única  
resposta, foi o estrilar dos grilos e o pio de alguma ave noturna. Fiquei porresposta, foi o estrilar dos grilos e o pio de alguma ave noturna. Fiquei por  
nem  sei  quanto  tempo  ali,  olhando  para  a  floresta  com  as  copas  dasnem  sei  quanto  tempo  ali,  olhando  para  a  floresta  com  as  copas  das  
árvores banhadas pelos tímidos raios da lua crescente. Finalmente tomadaárvores banhadas pelos tímidos raios da lua crescente. Finalmente tomada  
pelo  sono,  fechei  a  janela  e  fui  para  a  cama  mergulhando  num  sonopelo  sono,  fechei  a  janela  e  fui  para  a  cama  mergulhando  num  sono  
profundo e sem sonhos. Nem estranhos nem normais. Apenas um sonoprofundo e sem sonhos. Nem estranhos nem normais. Apenas um sono   
onde pude recuperar todas as noites mal dormidas. Mas sem nenhumaonde pude recuperar todas as noites mal dormidas. Mas sem nenhuma  
direção do que fazer.direção do que fazer.

                                                                                                                  

                                    7. Nas sombras 7. Nas sombras 
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AAcordei com a luz do sol entrando pelas finas cortinas brancas.cordei com a luz do sol entrando pelas finas cortinas brancas.   

Tinha mais claridade em meu mais novo quarto do que no meu oficial, oTinha mais claridade em meu mais novo quarto do que no meu oficial, o   
que me acordou cedo. Fiquei alguns minutos olhando para o teto, tentandoque me acordou cedo. Fiquei alguns minutos olhando para o teto, tentando  
me acostumar com o novo ambiente. Empurrei o edredom cor de rosa, eme acostumar com o novo ambiente. Empurrei o edredom cor de rosa, e   
levantei para ir abrir a janela. Afastei as cortinas e vi os primeiros raios delevantei para ir abrir a janela. Afastei as cortinas e vi os primeiros raios de  
sol  surgindo  por  cima  da  copa  das  árvores.  Respirei  fundo  aquele  arsol  surgindo  por  cima  da  copa  das  árvores.  Respirei  fundo  aquele  ar   
diferente, puro e com cheiro de terra e folhas. diferente, puro e com cheiro de terra e folhas. 

Depois de alguns minutos de contemplação matinal, resolvi ir lavarDepois de alguns minutos de contemplação matinal, resolvi ir lavar   
o rosto, escovar os dentes e tudo mais. Quando já estava na porta, vi queo rosto, escovar os dentes e tudo mais. Quando já estava na porta, vi que   
tinha esquecido minha toalha de rosto. Ela estava no encosto da cadeira dotinha esquecido minha toalha de rosto. Ela estava no encosto da cadeira do   
computador. Caminhei pelo quarto em direção à cadeira, estendi minhacomputador. Caminhei pelo quarto em direção à cadeira, estendi minha  
mão para pegá-la, mas meu celular tocou em cima do criado mudo, memão para pegá-la, mas meu celular tocou em cima do criado mudo, me  
fazendo parar a uns quinze centímetros da toalha. Me virei para olhá-lo,fazendo parar a uns quinze centímetros da toalha. Me virei para olhá-lo,   
foi apenas um segundo e então outra coisa estranha ocorreu.foi apenas um segundo e então outra coisa estranha ocorreu.

Senti  algo seco  e  macio  entre meus dedos e  tirei  meus  olhos  doSenti  algo seco  e  macio  entre meus dedos e  tirei  meus  olhos  do   
celular que tocava, para descobrir a toalha em minha mão. Isso sem eu tercelular que tocava, para descobrir a toalha em minha mão. Isso sem eu ter   
me movido nem um milímetro para pegá-la.  Olhei  confusa e assustadame movido nem um milímetro para pegá-la.  Olhei  confusa e assustada  
para  a  toalha  verde  que  segurava  sem  realmente  tê-la  pegado.  Apara  a  toalha  verde  que  segurava  sem  realmente  tê-la  pegado.  A  
insistência  do  celular  tocando  me  tirou  do  transe  daquele  momentoinsistência  do  celular  tocando  me  tirou  do  transe  daquele  momento   
esquisito, então corri para pegá-lo. Joguei a toalha na cama como se elaesquisito, então corri para pegá-lo. Joguei a toalha na cama como se ela   
fosse me morder e atendi o telefone. fosse me morder e atendi o telefone. 

—— Alô? Alô?
—— Oi, sou eu. - disse a voz que eu não reconheci por estar distraída Oi, sou eu. - disse a voz que eu não reconheci por estar distraída   

olhando para a toalha assombrada. olhando para a toalha assombrada. 
—— Quem? Quem?
—— A Dilma Rouseff! Como assim que é, Lavígnia? Um dia fora de A Dilma Rouseff! Como assim que é, Lavígnia? Um dia fora de  

casa casa e você já e você já esqueceu minha voz? - cobrou Mariana. esqueceu minha voz? - cobrou Mariana. 
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—— Ah... desculpa é que eu estava distraída. Ah... desculpa é que eu estava distraída.
—— Hum...  -  houve  um  pequeno  silêncio  –  então,  já  que  Ágatha Hum...  -  houve  um  pequeno  silêncio  –  então,  já  que  Ágatha   

também está aí, pensei em ir passar o fim de semana aí com vocês. - elatambém está aí, pensei em ir passar o fim de semana aí com vocês. - ela   
anunciou  sem  o  entusiasmo  de  sempre,  o  que  não  me  passouanunciou  sem  o  entusiasmo  de  sempre,  o  que  não  me  passou  
despercebido.despercebido.

—— Sério? Isso é perfeito. Sério? Isso é perfeito.
—— É... faz tempo que não nos juntamos e aprontamos, né? Essa é a É... faz tempo que não nos juntamos e aprontamos, né? Essa é a   

ocasião. ocasião. 
—— Verdade... há que horas você vem? - indaguei ainda olhando para Verdade... há que horas você vem? - indaguei ainda olhando para  

a toalha sobre a cama, mas sem deixar de estranhar o fato de Mariana estara toalha sobre a cama, mas sem deixar de estranhar o fato de Mariana estar   
indo para Bom Jesus também.indo para Bom Jesus também.

—— Já  estou  na  estrada...  cometendo  uma  infração  de  trânsito Já  estou  na  estrada...  cometendo  uma  infração  de  trânsito  
inclusive. Vou desligar o celular agora, nos vemos logo mais.inclusive. Vou desligar o celular agora, nos vemos logo mais.

—— Certo...  até  lá.  -  concordei  colocando  o  celular  de  volta  onde Certo...  até  lá.  -  concordei  colocando  o  celular  de  volta  onde  
estava.estava.

—— Bom dia! - exclamou minha irmã entrando no quarto, sem bater Bom dia! - exclamou minha irmã entrando no quarto, sem bater   
na porta como sempre – Tive uma ótima ideia maninha. - anunciou elana porta como sempre – Tive uma ótima ideia maninha. - anunciou ela   
toda feliz.toda feliz.

—— Hum? - indaguei distraída e ela revirou os olhos, impaciente. Hum? - indaguei distraída e ela revirou os olhos, impaciente.
—— Eu disse que tive uma ótima ideia! Helooooooo, terra chamando, Eu disse que tive uma ótima ideia! Helooooooo, terra chamando,   

em que lugar do universo você se encontra Lavígnia Durani?em que lugar do universo você se encontra Lavígnia Durani?
—— Aqui  mesmo,  que  ideia  fabulosa  é  essa?  -  perguntei  sem um Aqui  mesmo,  que  ideia  fabulosa  é  essa?  -  perguntei  sem um  

pingo de entusiasmo ao pegar a tal toalhinha.pingo de entusiasmo ao pegar a tal toalhinha.
—— Vamos ao Cilho passear de cavalo, ver as cachoeiras e tudo mais! Vamos ao Cilho passear de cavalo, ver as cachoeiras e tudo mais!   

Perfeito né?Perfeito né?
—— O quê? - parei a meio caminho da porta e a encarei. O quê? - parei a meio caminho da porta e a encarei.
—— Ai...  você  e  seu  ânimo de  sempre!  Lavígnia,  hoje  é  sábado  e Ai...  você  e  seu  ânimo de  sempre!  Lavígnia,  hoje  é  sábado  e   

estamos mais ou menos de férias. Entendeu? Isso significa... - ela parou eestamos mais ou menos de férias. Entendeu? Isso significa... - ela parou e   
pôs um dedo sobre os lábios – diversão, descanso e muito sorvete. Sendopôs um dedo sobre os lábios – diversão, descanso e muito sorvete. Sendo  
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assim, vamos sair hoje e nos divertir.assim, vamos sair hoje e nos divertir.
—— Ah... pode ser. - deixei no ar e fui para o banheiro. Ah... pode ser. - deixei no ar e fui para o banheiro.
—— Pode ser nada! Vamos lá na fazenda e ponto final. Esteja pronta Pode ser nada! Vamos lá na fazenda e ponto final. Esteja pronta  

logo porque você vai dirigir. Estou esperando lá embaixo.logo porque você vai dirigir. Estou esperando lá embaixo.
Ouvi Ágatha ordenar enquanto – por sua voz se afastando – desciaOuvi Ágatha ordenar enquanto – por sua voz se afastando – descia   

as escadas. Olhei para o espelho e dei um meio sorriso. Minha irmã tinhaas escadas. Olhei para o espelho e dei um meio sorriso. Minha irmã tinha  
mais ânimo que Mariana e iria ser bem difícil escapar das coisas que elamais ânimo que Mariana e iria ser bem difícil escapar das coisas que ela   
iria planejar, pois certamente me incluiriam.    Depois do ritual matinal –iria planejar, pois certamente me incluiriam.    Depois do ritual matinal –   
quase de sempre, pois estava em outra casa – voltei para o quarto. Vestiquase de sempre, pois estava em outra casa – voltei para o quarto. Vesti   
um short jeans e uma babylook lilás, amarrei meus cabelos num rabo deum short jeans e uma babylook lilás, amarrei meus cabelos num rabo de  
cavalo bem alto na cabeça e peguei meus óculos de sol.cavalo bem alto na cabeça e peguei meus óculos de sol.

Ficar parada dentro do quarto não me ajudaria muito, eu deveriaFicar parada dentro do quarto não me ajudaria muito, eu deveria   
sair  e  procurar  eu  sei  lá  o  quê.  Quando cheguei  na  cozinha,  encontreisair  e  procurar  eu  sei  lá  o  quê.  Quando cheguei  na  cozinha,  encontrei  
minha irmã com um visual parecido com o meu. Só que seu short jeans eraminha irmã com um visual parecido com o meu. Só que seu short jeans era   
preto e usava uma regata branca com um decote redondo. Ela ainda usavapreto e usava uma regata branca com um decote redondo. Ela ainda usava  
suas botas e chapéu cor de rosa ao estilo  suas botas e chapéu cor de rosa ao estilo  cowgirl.cowgirl. Lembranças de nossa Lembranças de nossa  
viagem a Barretos uns quatro anos atrás.viagem a Barretos uns quatro anos atrás.

—— Não sabia que iriamos a um rodeio. - caçoei indo me servir de Não sabia que iriamos a um rodeio. - caçoei indo me servir de  
café com leite.café com leite.

—— E não vamos, pelo menos hoje não tem nenhum marcado. Estou E não vamos, pelo menos hoje não tem nenhum marcado. Estou  
no estilo do lugar que vamos, ué! Você é a patricinha da família, deviano estilo do lugar que vamos, ué! Você é a patricinha da família, devia   
saber disso. - devolveu ela me alfinetando também.saber disso. - devolveu ela me alfinetando também.

—— Que  seja...  estou  tentando  ser  mais  descolada.  -  informei-a Que  seja...  estou  tentando  ser  mais  descolada.  -  informei-a  
enquanto me sentava – cadê os avós?enquanto me sentava – cadê os avós?

—— Encontrei um bilhetinho da vó na geladeira, ela foi num encontro Encontrei um bilhetinho da vó na geladeira, ela foi num encontro   
da terceira idade com o vô no centro. Eles dançam, fazem exercícios, jogamda terceira idade com o vô no centro. Eles dançam, fazem exercícios, jogam  
xadrez sei lá o que fazem. O fato é que só vão aparecer por aqui depois doxadrez sei lá o que fazem. O fato é que só vão aparecer por aqui depois do   
almoço.almoço.

—— Hum... ah olha só, a Mariana ligou e disse que está vindo passar Hum... ah olha só, a Mariana ligou e disse que está vindo passar   
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o final de semana aqui. - anunciei mordendo uma torrada.o final de semana aqui. - anunciei mordendo uma torrada.
—— Capaz?! - ela arregalou os olhos – Ai isso é demais, nós três juntas Capaz?! - ela arregalou os olhos – Ai isso é demais, nós três juntas  

de novo. Vamos abalar Bom Jesus maninha!de novo. Vamos abalar Bom Jesus maninha!
—— Você que pensa... garanto que ela só vai querer saber de ficar lá Você que pensa... garanto que ela só vai querer saber de ficar lá   

com os amigos. - Afirmei com um muxoxo.com os amigos. - Afirmei com um muxoxo.
—— Hã? Aquele bonitão? Hã? Aquele bonitão?
—— É. É.
—— Que seja então, preciso ver uns gatos pra ir pondo na minha lista Que seja então, preciso ver uns gatos pra ir pondo na minha lista  

de futuros ex-namorados. - planejou minha irmã assanhada.de futuros ex-namorados. - planejou minha irmã assanhada.
—— Esquece, já te falei que a Mariana tem uma quedinha pelo Neitan. Esquece, já te falei que a Mariana tem uma quedinha pelo Neitan.   

Não vai furar o olho dela, né?Não vai furar o olho dela, né?
—— Ai credo Lavígnia! Ter uma quedinha por um cara não é estar Ai credo Lavígnia! Ter uma quedinha por um cara não é estar   

casada com ele.casada com ele.
—— Tudo bem, faça o que quiser. - dei de ombros e ela se inclinou um Tudo bem, faça o que quiser. - dei de ombros e ela se inclinou um   

pouquinho  na  mesa,  seus  enormes  olhos  castanhos  –  única  coisa  quepouquinho  na  mesa,  seus  enormes  olhos  castanhos  –  única  coisa  que  
tínhamos idênticos – estavam muito bem maquiados.tínhamos idênticos – estavam muito bem maquiados.

—— E ele é gato mesmo? E ele é gato mesmo?
—— Sim – confirmei lembrando daqueles olhos verde-esmeralda de Sim – confirmei lembrando daqueles olhos verde-esmeralda de  

Neit – muito gato mesmo.Neit – muito gato mesmo.
—— Uau! Quero conhecer. Uau! Quero conhecer.
—— Ah você vai, pode ter certeza. - assegurei. Ah você vai, pode ter certeza. - assegurei.
—— Já liguei lá pro Cilho... será que a Mari vai demorar muito pra Já liguei lá pro Cilho... será que a Mari vai demorar muito pra  

chegar aqui? chegar aqui? 
—— Ela  me  ligou  e  disse  que  estava  na  estrada  há  uns  quinze Ela  me  ligou  e  disse  que  estava  na  estrada  há  uns  quinze  

minutos.minutos.
—— Ah... então vai demorar. - ela afundou na cadeira – Estou com Ah... então vai demorar. - ela afundou na cadeira – Estou com  

muita vontade de cavalgar.muita vontade de cavalgar.
—— É melhor ter um pouco mais de paciência – olhei para o relógio É melhor ter um pouco mais de paciência – olhei para o relógio  

na parede – ela vai chegar aqui lá pelas dez.na parede – ela vai chegar aqui lá pelas dez.
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—— Hum...  que  coisa.  Então  até  ela  chegar  que  tal  darmos  uma Hum...  que  coisa.  Então  até  ela  chegar  que  tal  darmos  uma  
voltinha por aí depois do café? Estou com saudades da floresta... lembravoltinha por aí depois do café? Estou com saudades da floresta... lembra   
quando você se perdeu correndo atrás de borboletas?quando você se perdeu correndo atrás de borboletas?

“ Oh se lembro! ”“ Oh se lembro! ”

—— E  tem  como  esquecer?  Quase  morri  de  medo.  -  respondi E  tem  como  esquecer?  Quase  morri  de  medo.  -  respondi  
lembrando do meu amor proibido e lindo, que eu já morria de saudade.lembrando do meu amor proibido e lindo, que eu já morria de saudade.

—— Até hoje não entendo como você voltou sozinha. Até hoje não entendo como você voltou sozinha.
—— Não devo ter  ido muito longe...  quando se tem cinco anos as Não devo ter  ido muito longe...  quando se tem cinco anos as   

distâncias parecem bem maiores. - despistei, ainda lembrava do pedido dedistâncias parecem bem maiores. - despistei, ainda lembrava do pedido de   
Damian.Damian.

—— É  mesmo...  e  então,  vamos?  -  ela  pulou  da  cadeira  –  quero É  mesmo...  e  então,  vamos?  -  ela  pulou  da  cadeira  –  quero  
explorar.explorar.

—— Tudo bem. Tudo bem.
Concordei  saindo  da  mesa.  Era  até  bem  conveniente,  talvezConcordei  saindo  da  mesa.  Era  até  bem  conveniente,  talvez   

entrando na floresta pudesse ter a direção que queria. No fundo, eu achavaentrando na floresta pudesse ter a direção que queria. No fundo, eu achava  
muito estranho que minha irmã estivesse ali, bem como era estranho o fatomuito estranho que minha irmã estivesse ali, bem como era estranho o fato   
pelo  qual  eu  estava  ali.  Os  sonhos,  os  pesadelos,  as  visões.  Eu  estavapelo  qual  eu  estava  ali.  Os  sonhos,  os  pesadelos,  as  visões.  Eu  estava  
ansiosa para saber qual era o sentido de tudo aquilo, onde as coisas seansiosa para saber qual era o sentido de tudo aquilo, onde as coisas se   
encaixariam.  O que  minha família  sabia  que  não  me contou?  Eu  tinhaencaixariam.  O que  minha família  sabia  que  não  me contou?  Eu  tinha  
certeza  absoluta  de  que  George  havia  sido  reticente  naquela  nossacerteza  absoluta  de  que  George  havia  sido  reticente  naquela  nossa  
conversa  e  também  sabia  que  Damian,  não  havia  sido  totalmenteconversa  e  também  sabia  que  Damian,  não  havia  sido  totalmente  
verdadeiro comigo em nossas conversas.verdadeiro comigo em nossas conversas.

—— Olha Lavígnia – minha irmã chamou quando estávamos uns três Olha Lavígnia – minha irmã chamou quando estávamos uns três   
metros floresta adentro – lembra que tentávamos escalar aquela árvore? -metros floresta adentro – lembra que tentávamos escalar aquela árvore? -   
ela apontou a árvore responsável por vários tombos em nossa infância. ela apontou a árvore responsável por vários tombos em nossa infância. 

—— Lembro  sim...  -  falei  quando  meu  celular  tocou,  puxei  para Lembro  sim...  -  falei  quando  meu  celular  tocou,  puxei  para  
atender e vi que era o número de George. - alô?atender e vi que era o número de George. - alô?
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—— Quer me explicar que idiotice você fez? - exigiu sua voz áspera Quer me explicar que idiotice você fez? - exigiu sua voz áspera   
do outro lado da linha e eu revirei os olhos.do outro lado da linha e eu revirei os olhos.

—— Bom dia para você também! - fui irônica. Bom dia para você também! - fui irônica.
—— Não venha de conversinhas comigo Lavígnia Durani!  Por que Não venha de conversinhas comigo Lavígnia Durani!  Por que  

pediu demissão e foi embora da cidade? Onde você está? - ele continuoupediu demissão e foi embora da cidade? Onde você está? - ele continuou  
com sua  cena  e  eu  suspirei,  vendo  Ágatha  se  embrenhar  no  meio  dascom sua  cena  e  eu  suspirei,  vendo  Ágatha  se  embrenhar  no  meio  das   
árvores. árvores. 

—— George, sou maior de idade e faço o que quiser da minha vida! George, sou maior de idade e faço o que quiser da minha vida!   
Estou cansada de seguir suas ordens e fazer o que quer, vou ter minhasEstou cansada de seguir suas ordens e fazer o que quer, vou ter minhas  
respostas mesmo que você ou o Conselho não me contem. - retruquei comrespostas mesmo que você ou o Conselho não me contem. - retruquei com   
a voz um pouco mais baixa, embora Ágatha estivesse fora de visão.a voz um pouco mais baixa, embora Ágatha estivesse fora de visão.

—— Mas o que diabos você está fazendo menina? De que respostas Mas o que diabos você está fazendo menina? De que respostas   
está falando?está falando?

—— Sei que tem algo que vocês me escondem vô, não sei o que é mas Sei que tem algo que vocês me escondem vô, não sei o que é mas  
sei que posso descobrir aqui onde estou.sei que posso descobrir aqui onde estou.

—— Onde está? - ele repetiu – Ah... Bom Jesus! Só pode estar aí, não Onde está? - ele repetiu – Ah... Bom Jesus! Só pode estar aí, não   
é?é?

—— Exatamente isso. Como sabia? - exigi podendo sentir o choque Exatamente isso. Como sabia? - exigi podendo sentir o choque  
através do seu silêncio.através do seu silêncio.

—— Isso não tem importância,  você deve voltar   Isso não tem importância,  você deve voltar  imediatamente  imediatamente  parapara  
casa, entendeu Lavígnia? Imediatamente!casa, entendeu Lavígnia? Imediatamente!

—— Parece meio desesperado vô – fui meio sádica – tem medo que eu Parece meio desesperado vô – fui meio sádica – tem medo que eu   
esteja aqui? Por quê? - outra vez pude sentir sua tensão.esteja aqui? Por quê? - outra vez pude sentir sua tensão.

—— Ora não diga besteiras filha, você sabe de tudo que se tem para Ora não diga besteiras filha, você sabe de tudo que se tem para  
saber sobre os vampiros e sobre o trato que temos com eles.saber sobre os vampiros e sobre o trato que temos com eles.
—— Mas e os Caçadores? - disparei minha pergunta como um tiro.Mas e os Caçadores? - disparei minha pergunta como um tiro.

—— O que tem os Otman? O que tem os Otman?
—— Exatamente. O que eles tem conosco que eu não sei? Por que não Exatamente. O que eles tem conosco que eu não sei? Por que não  

me conta tudo de uma vez e evitamos que eu perca um tempo enormeme conta tudo de uma vez e evitamos que eu perca um tempo enorme  
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procurando a resposta? - sugeri.procurando a resposta? - sugeri.
—— Não sei do que está falando... Agora volte para casa e esqueça os Não sei do que está falando... Agora volte para casa e esqueça os   

Otman, entendeu? - fui obrigada a rir da sua ordem.Otman, entendeu? - fui obrigada a rir da sua ordem.
—— Não  vou  voltar,  George.  É  melhor  não  perder  seu  tempo Não  vou  voltar,  George.  É  melhor  não  perder  seu  tempo  

tentando me convencer do contrário. Tchau.tentando me convencer do contrário. Tchau.
Falei,  encerrando a ligação,  espumando de raiva.  Agora eu tinhaFalei,  encerrando a ligação,  espumando de raiva.  Agora eu tinha  

mesmo certeza de que havia alguma coisa em Bom Jesus e que meu avômesmo certeza de que havia alguma coisa em Bom Jesus e que meu avô  
não queria que eu soubesse. Eu estava envolta de um grande mistério e denão queria que eu soubesse. Eu estava envolta de um grande mistério e de   
alguma forma, sentia que eu estava diretamente envolvida com ele. Masalguma forma, sentia que eu estava diretamente envolvida com ele. Mas   
até desvendar esse “ seja lá o que for ” eu me sentia nas sombras. Com umaté desvendar esse “ seja lá o que for ” eu me sentia nas sombras. Com um   
suspiro inconformado, me dei conta de que Ágatha não estava em lugarsuspiro inconformado, me dei conta de que Ágatha não estava em lugar   
algum por perto. algum por perto. 

—— Ágatha? - chamei olhando em volta, mas não houve resposta – Ágatha? - chamei olhando em volta, mas não houve resposta –  
Ágatha! Ágatha! 

Continuei  chamando  mas  ela  não  respondia,  o  que  me  deixouContinuei  chamando  mas  ela  não  respondia,  o  que  me  deixou  
alarmada. Então fui na direção de onde vi ela sumir. Saí empurrando asalarmada. Então fui na direção de onde vi ela sumir. Saí empurrando as  
folhas  e  me  embrenhando  mais  na  floresta,  o  que  era  perigoso  já  quefolhas  e  me  embrenhando  mais  na  floresta,  o  que  era  perigoso  já  que   
podíamos  realmente  nos  perder.  Andei  por  uns  três  minutos  até  ver  apodíamos  realmente  nos  perder.  Andei  por  uns  três  minutos  até  ver  a  
doida da minha irmã agachada com uma das mãos no chão.doida da minha irmã agachada com uma das mãos no chão.

—— Ágatha! - gritei fazendo-a dar um salto. Ágatha! - gritei fazendo-a dar um salto.
—— Ai guria você me assustou! - ela gritou de volta colocando a mão Ai guria você me assustou! - ela gritou de volta colocando a mão  

no peito.no peito.
—— Eu te assustei?!   Eu te assustei?!  VocêVocê me assustou sumindo no meio do mato! O me assustou sumindo no meio do mato! O  

que raios você quer aqui? -  exigi,  vendo que ela estava pálida como seque raios você quer aqui? -  exigi,  vendo que ela estava pálida como se  
tivesse visto um fantasma.tivesse visto um fantasma.

—— Hã... eu... eu... - ela gaguejou de forma nervosa – eu disse que Hã... eu... eu... - ela gaguejou de forma nervosa – eu disse que  
queria explorar um pouco! Não faça dramas, estamos há uns vinte metrosqueria explorar um pouco! Não faça dramas, estamos há uns vinte metros  
de casa, no máximo!de casa, no máximo!

—— Isso não importa! Você devia saber mais que todo mundo que é Isso não importa! Você devia saber mais que todo mundo que é  
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perigoso se embrenhar numa floresta qualquer! Não passou três anos naperigoso se embrenhar numa floresta qualquer! Não passou três anos na   
amazônia? - ralhei doida de raiva e depois olhei para o chão – Por queamazônia? - ralhei doida de raiva e depois olhei para o chão – Por que   
estava com a mão no chão?estava com a mão no chão?

—— Ah...  perdi  meu brinco.  -  ela  respondeu colocando a  mão  na Ah...  perdi  meu brinco.  -  ela  respondeu colocando a  mão  na  
orelha, mas me pareceu evasiva.orelha, mas me pareceu evasiva.

—— É melhor voltarmos, Mariana já deve estar chegando.  É melhor voltarmos, Mariana já deve estar chegando. 
Falei emburrada e dando as costas, voltei por onde tinha vindo semFalei emburrada e dando as costas, voltei por onde tinha vindo sem  

parar para me certificar se Ágatha me seguia ou não.  Porém o som deparar para me certificar se Ágatha me seguia ou não.  Porém o som de  
folhas  sendo  esmagadas  atrás  de  mim,  me  respondia  isso.  Enquantofolhas  sendo  esmagadas  atrás  de  mim,  me  respondia  isso.  Enquanto   
voltávamos  o  silêncio  imperou.  Ágatha  parecia  introspectiva,  mas  euvoltávamos  o  silêncio  imperou.  Ágatha  parecia  introspectiva,  mas  eu  
estava  tão  brava  por  conta  da  discussão  com  George  que  não  quisestava  tão  brava  por  conta  da  discussão  com  George  que  não  quis   
perguntar o motivo. Mesmo sabendo que ela não me responderia. perguntar o motivo. Mesmo sabendo que ela não me responderia. 

—— Ok...  você está  certa,  desculpe.  Eu não devia  ter  sumido sem Ok...  você está  certa,  desculpe.  Eu não devia  ter  sumido sem  
avisar. - Ela reconheceu assim que chegamos na rua.avisar. - Ela reconheceu assim que chegamos na rua.

—— Tudo bem... é que eu pensei que você pudesse ter se perdido, Tudo bem... é que eu pensei que você pudesse ter se perdido,   
desculpe por te assustar. - pedi com um meio sorriso e um encolher dedesculpe por te assustar. - pedi com um meio sorriso e um encolher de  
ombros.ombros.

—— Somos duas malucas! - Ágatha falou rindo e as duas acabamos Somos duas malucas! - Ágatha falou rindo e as duas acabamos  
caindo na gargalhada.caindo na gargalhada.

—— Isso é um fato. - concordei quando meu celular tocou – Era a Isso é um fato. - concordei quando meu celular tocou – Era a   
Mariana  dizendo  que  já  está  na  entrada  da  cidade.  -  contei  e  ÁgathaMariana  dizendo  que  já  está  na  entrada  da  cidade.  -  contei  e  Ágatha  
saltitou em direção ao portão.saltitou em direção ao portão.

—— Ai  que  legal!  Estou com tanta  saudade  daquela  maluca,  vem Ai  que  legal!  Estou com tanta  saudade  daquela  maluca,  vem  
vamos esperá-la lá na frente.vamos esperá-la lá na frente.

Ela convidou correndo para a viela ao lado da nossa casa que ligavaEla convidou correndo para a viela ao lado da nossa casa que ligava   
a rua onde estávamos à rua da frente. Eu a segui e paramos em frente aoa rua onde estávamos à rua da frente. Eu a segui e paramos em frente ao  
portão.portão.

—— Vou  avisar  a  vó  que  Mari  está  vindo  também.  -  anunciou Vou  avisar  a  vó  que  Mari  está  vindo  também.  -  anunciou  
puxando seu SmartPhone branco do bolso de trás.puxando seu SmartPhone branco do bolso de trás.
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Puxei meus óculos de sol para os olhos e mirei o fim da rua.  ViPuxei meus óculos de sol para os olhos e mirei o fim da rua.  Vi   
quando o carro de Mariana fez a curva e surgiu em alta velocidade naquando o carro de Mariana fez a curva e surgiu em alta velocidade na  
nossa direção.  Aquilo  era  incomum pois  Mariana  –  embora fosse meionossa direção.  Aquilo  era  incomum pois  Mariana  –  embora fosse meio   
maluca  –  morria  de  medo  de  velocidade  e  nunca  a  vi  passar  ummaluca  –  morria  de  medo  de  velocidade  e  nunca  a  vi  passar  um  
quilômetro sequer do limite permitido. E também que pela hora que elaquilômetro sequer do limite permitido. E também que pela hora que ela   
me ligou avisando que estava vindo e a hora que chegava, deixava clarome ligou avisando que estava vindo e a hora que chegava, deixava claro   
que ela tinha vindo bem acima do limite. Estaria com pressa de chegar?que ela tinha vindo bem acima do limite. Estaria com pressa de chegar?

—— Ahhhhh – berrou minha irmã quando Mariana saiu do carro – Ahhhhh – berrou minha irmã quando Mariana saiu do carro –   
não te vejo há tanto tempo que nem te reconheci!  Mari!  -  exagerou elanão te vejo há tanto tempo que nem te reconheci!  Mari!  -  exagerou ela   
quando abraçaram-se.quando abraçaram-se.

—— Nem eu – Mariana torceu o nariz – você cortou o cabelo! Nem eu – Mariana torceu o nariz – você cortou o cabelo!
—— Cortei  sim,  gostou?  -  exibiu-se  Ágatha  passando  a  mão  nos Cortei  sim,  gostou?  -  exibiu-se  Ágatha  passando  a  mão  nos   

cabelos curtos e lisos.cabelos curtos e lisos.
—— Ficou lindo! Tá parecendo a Maitê do Rebelde original, lembra? - Ficou lindo! Tá parecendo a Maitê do Rebelde original, lembra? -   

observou ela.observou ela.
—— E tem como não lembrar? Eu amava o RBD. E tem como não lembrar? Eu amava o RBD.
—— É  impressão minha ou você chegou tão rápido porque estava É impressão minha ou você chegou tão rápido porque estava   

quebrando limites de velocidade? - perguntei em tom de brincadeira, masquebrando limites de velocidade? - perguntei em tom de brincadeira, mas   
era sério.era sério.

—— Estava com pressa. - disse ela dando de ombros – Tem alguém Estava com pressa. - disse ela dando de ombros – Tem alguém  
aqui muito ansiosa pra te ver, Lavígnia.aqui muito ansiosa pra te ver, Lavígnia.

—— A mim? - indaguei curiosa enquanto ela ia abrindo a porta do A mim? - indaguei curiosa enquanto ela ia abrindo a porta do  
passageiro,  Mariana  tirou  uma  daquelas  caixinhas  acolchoadas  depassageiro,  Mariana  tirou  uma  daquelas  caixinhas  acolchoadas  de  
transportar animais.transportar animais.

—— Sim, você mesma. Ela passou a noite toda revirando a casa atrás Sim, você mesma. Ela passou a noite toda revirando a casa atrás   
de você. - Mari anunciou me entregando Néftis.de você. - Mari anunciou me entregando Néftis.

—— Ah... Néftis! Que saudades meu amorzinho... - murmurei tirando Ah... Néftis! Que saudades meu amorzinho... - murmurei tirando  
ela da caixinha e a abraçando.ela da caixinha e a abraçando.

—— Vem, vamos entrar - Ágatha a agarrou pelo braço – me conta o Vem, vamos entrar - Ágatha a agarrou pelo braço – me conta o  
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que você anda aprontando. Lavígnia me disse que você tem uns amigosque você anda aprontando. Lavígnia me disse que você tem uns amigos  
bem gatos por aqui.bem gatos por aqui.

—— Disse é? - Mariana me lançou um olhar suspeito. Disse é? - Mariana me lançou um olhar suspeito.
—— Verdade seja dita, ele é bonito mesmo. - dei de ombros quando Verdade seja dita, ele é bonito mesmo. - dei de ombros quando   

entrávamos.entrávamos.
Depois de entrarmos em casa, ficamos uma meia hora conversando.Depois de entrarmos em casa, ficamos uma meia hora conversando.  

Mariana dissera que não gostava nada da ideia de ficar sozinha e acharaMariana dissera que não gostava nada da ideia de ficar sozinha e achara  
uma boa ideia ir passar o fim de semana em Bom Jesus. Planejava inclusiveuma boa ideia ir passar o fim de semana em Bom Jesus. Planejava inclusive   
nos arrastar para o haras dos amigos e apresentar Ágatha pra todo mundo.nos arrastar para o haras dos amigos e apresentar Ágatha pra todo mundo.

—— Mas nem pensar, Mari. - negou minha irmã com veemência.  Mas nem pensar, Mari. - negou minha irmã com veemência. 
—— Ué, mas por quê? Ué, mas por quê?
—— Porque eu já fiz meus planos para esse sábado. Vou relembrar os Porque eu já fiz meus planos para esse sábado. Vou relembrar os  

velhos tempos quando eu passava o dia todo cavalgando lá na fazenda dovelhos tempos quando eu passava o dia todo cavalgando lá na fazenda do   
Cilho e...Cilho e...

—— Mas lá onde eles moram tem um monte de cavalos! A família Mas lá onde eles moram tem um monte de cavalos! A família   
deles é comerciante, criadora de cavalos de raça sei lá. Só sei que que elesdeles é comerciante, criadora de cavalos de raça sei lá. Só sei que que eles   
tem a maior grana por causa disso. - contou Mariana mordendo uma maçã.tem a maior grana por causa disso. - contou Mariana mordendo uma maçã.

—— É um haras. - corrigi e ela deu de ombros. É um haras. - corrigi e ela deu de ombros.
—— Que seja, o que importa é que tem cavalos. Que seja, o que importa é que tem cavalos.
—— Hum...  pode  ser,  mas  hoje  não.  Quero  mesmo  rever  alguns Hum...  pode  ser,  mas  hoje  não.  Quero  mesmo  rever  alguns   

lugares e já está mais que na hora. Vamos lá! - Ágatha levantou-se batendolugares e já está mais que na hora. Vamos lá! - Ágatha levantou-se batendo   
palmas – Você vem junto!palmas – Você vem junto!
Apontou para Mariana como que dando uma ordem.Apontou para Mariana como que dando uma ordem.

—— Ah... mas eu já liguei pra Lídia avisando que ia passar lá hoje. Ah... mas eu já liguei pra Lídia avisando que ia passar lá hoje.
—— Vai  ficar  lá  o  dia  inteiro?  -  indignou-se  Ágatha  –  Faz  uns Vai  ficar  lá  o  dia  inteiro?  -  indignou-se  Ágatha  –  Faz  uns  

cinquenta anos que não me vê e quando nos encontramos você preferecinquenta anos que não me vê e quando nos encontramos você prefere   
passar o dia com seus amigos?! Magoei. - disse ela fungando e fazendopassar o dia com seus amigos?! Magoei. - disse ela fungando e fazendo   
uma cena e tanto.uma cena e tanto.

—— Ai Ághs... você deveria ser atriz, sabia? - devolveu Mariana ao se Ai Ághs... você deveria ser atriz, sabia? - devolveu Mariana ao se  
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levantar.levantar.
—— Vocês duas deveriam ser na verdade... - falei, maneando a cabeça Vocês duas deveriam ser na verdade... - falei, maneando a cabeça   

e ganhei um olhar mordido em dose dupla.e ganhei um olhar mordido em dose dupla.
—— Então como ficamos?- perguntou minha irmã – Nós ou eles? Então como ficamos?- perguntou minha irmã – Nós ou eles?
—— Ai não faça dramas, a gente pode passar lá só pra dizer um “oi” e Ai não faça dramas, a gente pode passar lá só pra dizer um “oi” e   

depois vamos pro Cilho. Tudo bem?depois vamos pro Cilho. Tudo bem?
—— Pra mim tudo bem... - concordou Ágatha. Pra mim tudo bem... - concordou Ágatha.
—— Como assim nós? - indaguei, pois passar por lá não estava em Como assim nós? - indaguei, pois passar por lá não estava em  

meus planos originais.meus planos originais.
—— Ah... estou cansada de dirigir e se vamos pro mesmo lugar, por Ah... estou cansada de dirigir e se vamos pro mesmo lugar, por  

que ir em carros diferentes? que ir em carros diferentes? 
—— É mesmo... - concordou Ágatha e eu suspirei. É mesmo... - concordou Ágatha e eu suspirei.
—— Certo, eu dirijo. Certo, eu dirijo.
—— Oba!  Estou ansiosa  para  chegar  lá.  Vamos,  vamos...  -  saltitou Oba!  Estou ansiosa  para  chegar  lá.  Vamos,  vamos...  -  saltitou  

minha irmã em direção ao meu carro com Mariana atrás.minha irmã em direção ao meu carro com Mariana atrás.
Como eu era voto vencido, achei melhor concordar e aproveitar oComo eu era voto vencido, achei melhor concordar e aproveitar o   

dia. Se eu pudesse, pois eram tantas as coisas em minha cabeça. Coisasdia. Se eu pudesse, pois eram tantas as coisas em minha cabeça. Coisas   
essas que eu estava maluca para descobrir. Enquanto dirigia em direção aoessas que eu estava maluca para descobrir. Enquanto dirigia em direção ao  
haras, Mariana ia me guiando pois tinha mais noção do caminho que eu.haras, Mariana ia me guiando pois tinha mais noção do caminho que eu.   
Eu  repassava  mentalmente  a  cena  de  mais  cedo,  mesmo  que  quisesseEu  repassava  mentalmente  a  cena  de  mais  cedo,  mesmo  que  quisesse   
ignorar, eu não tinha pego aquela toalha. Assim como não tinha desligadoignorar, eu não tinha pego aquela toalha. Assim como não tinha desligado  
o computador e nem deixado aquela xícara perto da beirada. As coisaso computador e nem deixado aquela xícara perto da beirada. As coisas  
estavam ficando piores ou mais intensas, dependendo do ponto de vista.estavam ficando piores ou mais intensas, dependendo do ponto de vista.   
Mas como eu estava passando por aquilo sozinha, o ponto de vista era sóMas como eu estava passando por aquilo sozinha, o ponto de vista era só   
meu e por isso mesmo, muito ruim.meu e por isso mesmo, muito ruim.

—— Nossa Mari, esses seus amigos não moram e sim se escondem! - Nossa Mari, esses seus amigos não moram e sim se escondem! -   
comentou Ágatha quando o carro entrou na estrada de terra comprida quecomentou Ágatha quando o carro entrou na estrada de terra comprida que  
levava até lá.levava até lá.

—— É mesmo... acho que eles preferem a tranquilidade.  É mesmo... acho que eles preferem a tranquilidade. 
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—— E desde quando se isolar é tranquilo? E desde quando se isolar é tranquilo?
—— Isolar? - Mariana riu – Mora um monte de gente lá. Isolar? - Mariana riu – Mora um monte de gente lá.
—— Sério? Sério?
—— Hum-hum. Hum-hum.
—— Quem? Quem?
—— Ah... moram... Ah... moram...
Mariana começou a responder, porém eu não prestei mais atenção.Mariana começou a responder, porém eu não prestei mais atenção.   

A passagem pelo exato lugar onde a árvore tinha caído me obrigando aA passagem pelo exato lugar onde a árvore tinha caído me obrigando a  
mudar de direção na última vez, me trouxe lembranças.  Porque errei omudar de direção na última vez, me trouxe lembranças.  Porque errei o  
caminho, fui parar na mansão - oculta na floresta – dos vampiros de Bomcaminho, fui parar na mansão - oculta na floresta – dos vampiros de Bom  
Jesus. Somente de repassar aquelas cenas, senti um arrepio me percorrer.Jesus. Somente de repassar aquelas cenas, senti um arrepio me percorrer.   
Era  estranho,  mas  por  mais  civilizados  que  fossem,  eu  sentia  algoEra  estranho,  mas  por  mais  civilizados  que  fossem,  eu  sentia  algo  
extremamente  sombrio  sobre  eles.  Talvez  fosse  porque  eu  sabia  queextremamente  sombrio  sobre  eles.  Talvez  fosse  porque  eu  sabia  que  
Damian havia me ocultado algumas coisas e talvez, mentido.Damian havia me ocultado algumas coisas e talvez, mentido.

Pelo menos fora o que dissera o maluco do Juan. Mas em quem euPelo menos fora o que dissera o maluco do Juan. Mas em quem eu  
acreditaria?  Pois  também de forma estranha,  naquela  noite  em que fuiacreditaria?  Pois  também de forma estranha,  naquela  noite  em que fui   
parar nas mãos de Juan, eu percebi que ele não pretendia me matar. Eleparar nas mãos de Juan, eu percebi que ele não pretendia me matar. Ele   
queria  chegar  no  Caçador  e  se  arriscou  muito  por  aquilo.  Suspireiqueria  chegar  no  Caçador  e  se  arriscou  muito  por  aquilo.  Suspirei   
discretamente, pois quando eu parava para analisar os fatos, percebia quediscretamente, pois quando eu parava para analisar os fatos, percebia que   
a nuvem sombria que me cercava estava cada vez mais escura. Quantoa nuvem sombria que me cercava estava cada vez mais escura. Quanto  
tempo mais eu teria que esperar nas sombras?tempo mais eu teria que esperar nas sombras?

—— Ah, olha o Léo ali! - Mariana apontou enquanto eu parava o carro Ah, olha o Léo ali! - Mariana apontou enquanto eu parava o carro  
perto da garagem.perto da garagem.

—— Hum... está bem mas não demore pois quero curtir meu sábado. - Hum... está bem mas não demore pois quero curtir meu sábado. -   
avisou minha irmã sem fazer menção de sair do banco do passageiro.avisou minha irmã sem fazer menção de sair do banco do passageiro.

—— Ai, tá bem! Que coisa. - Mariana saiu reclamando e é claro que Ai, tá bem! Que coisa. - Mariana saiu reclamando e é claro que   
desci também para cumprimentá-los.desci também para cumprimentá-los.

—— Quer dizer que não aguentaram ficar longe de mim? Eu sei que Quer dizer que não aguentaram ficar longe de mim? Eu sei que   
sou irresistível meninas... - brincou Léo dando um abraço na Mari.sou irresistível meninas... - brincou Léo dando um abraço na Mari.
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—— Ah é... realmente não tem como resistir ao seu charme Léo.  Ah é... realmente não tem como resistir ao seu charme Léo. 
  Concordou ela  com uma risada.  Juro  que  quase  tive  um infartoConcordou ela  com uma risada.  Juro  que  quase  tive  um infarto   
quando vi  Neitan sair  da porta  de casa com a camiseta  pendurada noquando vi  Neitan sair  da porta  de casa com a camiseta  pendurada no   
ombro.  Tive  que  admitir  que  ele  era  bem  mais  sarado  do  que  euombro.  Tive  que  admitir  que  ele  era  bem  mais  sarado  do  que  eu   
imaginava, mas eu já fazia uma certa ideia do quanto Neit era sedutor. Sóimaginava, mas eu já fazia uma certa ideia do quanto Neit era sedutor. Só   
não contava que um dia  pudesse conferir  isso ao  vivo e  em cores,  e  onão contava que um dia  pudesse conferir  isso ao  vivo e  em cores,  e  o   
quanto iria ficar sem graça. Ele me dirigiu um sorriso de matar qualquerquanto iria ficar sem graça. Ele me dirigiu um sorriso de matar qualquer   
garota do coração e eu tive que usar todas as minhas forças para fingir quegarota do coração e eu tive que usar todas as minhas forças para fingir que   
não estava sentindo nada.não estava sentindo nada.

—— Vocês  aqui  meninas?  -  ele  olhou  de  uma  para  a  outra  e  vi Vocês  aqui  meninas?  -  ele  olhou  de  uma  para  a  outra  e  vi  
Mariana  piscar  completamente  aturdida  pela  visão  daquele  pedaço  deMariana  piscar  completamente  aturdida  pela  visão  daquele  pedaço  de  
mau caminho.mau caminho.

—— É...  passamos pra dizer oi.  - gaguejou minha prima e eu senti É...  passamos pra dizer oi.  - gaguejou minha prima e eu senti   
vontade de rir. - Lavígnia resolveu passar uns tempos aqui e eu aproveiteivontade de rir. - Lavígnia resolveu passar uns tempos aqui e eu aproveitei   
para vir passar o findipara vir passar o findi22. . 

—— Hum... então decidiu se rebelar, é? - ele indagou se aproximando Hum... então decidiu se rebelar, é? - ele indagou se aproximando  
de mim. de mim. 

—— Pois  é,  resolvi  sair  antes  que  pusesse  fogo  no  prédio  da Pois  é,  resolvi  sair  antes  que  pusesse  fogo  no  prédio  da   
Secretaria. - respondi ajeitando meus óculos fazendo eles rirem.  Secretaria. - respondi ajeitando meus óculos fazendo eles rirem.  

—— Cadê a Lídia? - Mari perguntou enquanto eu percebia os olhares Cadê a Lídia? - Mari perguntou enquanto eu percebia os olhares  
curiosos dos garotos para dentro do carro.curiosos dos garotos para dentro do carro.

—— Estou aqui, que bom que veio Mari! - Lídia surgiu da direção da Estou aqui, que bom que veio Mari! - Lídia surgiu da direção da  
casa do avô e as duas se abraçaram.casa do avô e as duas se abraçaram.

—— Quem está com você? - Léo se interessou. Quem está com você? - Léo se interessou.
—— Ah... é a minha irmã, ela está meio antissocial hoje. Ah... é a minha irmã, ela está meio antissocial hoje.
—— A gêmea?! - Léo quase gritou e eu ri.  A gêmea?! - Léo quase gritou e eu ri. 
—— Ela mesma... espera aí – falei me aproximando da janela aberta Ela mesma... espera aí – falei me aproximando da janela aberta   

do lado do motorista e a vi mexendo no celular – não seja mal educada edo lado do motorista e a vi mexendo no celular – não seja mal educada e  

2 Fim de semana.
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desça pra conhecê-los.desça pra conhecê-los.
—— Hum... esse “oi” da Mariana pros amigos tá meio demorado não Hum... esse “oi” da Mariana pros amigos tá meio demorado não  

acha?acha?
—— Ágatha! Ágatha!
—— Está bem, está bem. - concordou ela descendo do carro, Ágatha Está bem, está bem. - concordou ela descendo do carro, Ágatha   

deu a volta e se pôs ao meu lado – Olá. deu a volta e se pôs ao meu lado – Olá. 
—— Oi. -  disseram em uníssono. Oi. -  disseram em uníssono.
—— Vocês não são parecidas. - observou Léo. Vocês não são parecidas. - observou Léo.
—— Nós sabemos. - Ágatha e eu respondemos juntas. Nós sabemos. - Ágatha e eu respondemos juntas.
—— Mas você não estava no Amazonas? - Léo de novo. Notei que Mas você não estava no Amazonas? - Léo de novo. Notei que  

Neitan olhava muito para minha irmã... teria gostado dela?Neitan olhava muito para minha irmã... teria gostado dela?
—— Estava... no passado, pois no presente, estou aqui. Entendeu? Estava... no passado, pois no presente, estou aqui. Entendeu?
—— Explicado desse jeito não tem como não entender. - Léo entrou na Explicado desse jeito não tem como não entender. - Léo entrou na   

brincadeira dela.brincadeira dela.
—— Nossa, você está me seguindo? - soou uma voz grave e sedutora e Nossa, você está me seguindo? - soou uma voz grave e sedutora e  

nos viramos para encontrar o cara lindo que segurou Ágatha na escada donos viramos para encontrar o cara lindo que segurou Ágatha na escada do   
teatro. Meu queixo caiu. Então eu não havia me enganado em comparar ateatro. Meu queixo caiu. Então eu não havia me enganado em comparar a   
cor dos olhos dele com os de Neitan e dos outros. Se estava ali, devia sercor dos olhos dele com os de Neitan e dos outros. Se estava ali, devia ser   
da família também. da família também. 

—— Hã... não. É você que parece estar em todos os lugares que vou. - Hã... não. É você que parece estar em todos os lugares que vou. -   
devolveu minha irmã nada tímida ao abaixar os óculos para vê-lo melhor.devolveu minha irmã nada tímida ao abaixar os óculos para vê-lo melhor.

—— Hum, então acho que estou com sorte.  -  replicou ele com um Hum, então acho que estou com sorte.  -  replicou ele com um  
sorriso.sorriso.

—— Vocês se conhecem? - estranhou Mariana. Vocês se conhecem? - estranhou Mariana.
—  —  Voltamos para o Rio Grande do Sul no mesmo voo. - explicouVoltamos para o Rio Grande do Sul no mesmo voo. - explicou  

Ágatha e o bonitão olhou para mim.Ágatha e o bonitão olhou para mim.
—— Nos vemos também. Nos vemos também.
—— Hum... pois é. - torci o nariz lembrando da estranha conversa que Hum... pois é. - torci o nariz lembrando da estranha conversa que  

ouvi dele no celular.ouvi dele no celular.
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—— E você é? - intrometeu-se Mariana. E você é? - intrometeu-se Mariana.
—— É o Ezequiel, é irmão da Catarina. - explicou Lídia. É o Ezequiel, é irmão da Catarina. - explicou Lídia.
—— Mas você pode me chamar de Zac. Mas você pode me chamar de Zac.
—— Ah... vou me lembrar. - Mariana concordou. Ah... vou me lembrar. - Mariana concordou.
—— Agora  que já  nos  conhecemos,  temos  que ir.  Vamos gurias.  - Agora  que já  nos  conhecemos,  temos  que ir.  Vamos gurias.  -   

Ágatha decretou segurando meu braço.Ágatha decretou segurando meu braço.
—— Mas vocês acabam de chegar! - protestou Lídia. Mas vocês acabam de chegar! - protestou Lídia.
—— A Ághs tá com pressa pra sei lá o quê. - entregou Mariana. A Ághs tá com pressa pra sei lá o quê. - entregou Mariana.
—— E onde vocês vão? - Léo quis saber. E onde vocês vão? - Léo quis saber.
—— Na fazenda do Cilho. Na fazenda do Cilho.
—— E  já  estamos  pra  lá  de  atrasadas  para  curtir  o  dia,  então...  - E  já  estamos  pra  lá  de  atrasadas  para  curtir  o  dia,  então...  -   

Ágatha  disse  me  arrastando  até  a  porta  do  motorista  –  foi  um prazerÁgatha  disse  me  arrastando  até  a  porta  do  motorista  –  foi  um prazer   
conhecê-los, Mari você vem?conhecê-los, Mari você vem?

—— Por que tanta pressa? Parece até que você está fugindo de algo.   Por que tanta pressa? Parece até que você está fugindo de algo.  
Provocou Zac e eu vi que ali tinha alguma coisa. Havia rolado umProvocou Zac e eu vi que ali tinha alguma coisa. Havia rolado um  

clima entre eles e Zac era do tipo bem cara de pau, não estava fazendoclima entre eles e Zac era do tipo bem cara de pau, não estava fazendo  
questão de esconder o quanto minha irmã o agradara. Provavelmente, elesquestão de esconder o quanto minha irmã o agradara. Provavelmente, eles   
estavam  fazendo  algum  trabalho  pois  além  do  Neit  estar  –estavam  fazendo  algum  trabalho  pois  além  do  Neit  estar  –  
perturbadoramenteperturbadoramente –  sem camisa,  exibindo um abdômen sarado ao estilo – sem camisa,  exibindo um abdômen sarado ao estilo  
tanquinho,  peitoral  largo,  braços  e  ombros  extremamente  fortes  etanquinho,  peitoral  largo,  braços  e  ombros  extremamente  fortes  e  
definidos, os três pareciam meio cansados.  Zac estava com a regata azuldefinidos, os três pareciam meio cansados.  Zac estava com a regata azul   
escura molhada de suor e usava luvas grossas como que para fazer algumescura molhada de suor e usava luvas grossas como que para fazer algum  
trabalho  pesado.  Mas  é  claro  que  o  que  me  chamou  a  atenção  foi  atrabalho  pesado.  Mas  é  claro  que  o  que  me  chamou  a  atenção  foi  a   
tatuagem em seu bíceps, era a mesma insígnia dos medalhões prateadostatuagem em seu bíceps, era a mesma insígnia dos medalhões prateados  
que todos usavam. Mas o que seria aquilo afinal? Que significado teria?que todos usavam. Mas o que seria aquilo afinal? Que significado teria?  
Parecia ser importante, já que todos usavam.        Parecia ser importante, já que todos usavam.        

—— É que eu vivo a mil por hora, sabe? Sou ao estilo não me segue É que eu vivo a mil por hora, sabe? Sou ao estilo não me segue  
que eu estou perdida. Foi um prazer. - dizendo isso ela voltou para o carroque eu estou perdida. Foi um prazer. - dizendo isso ela voltou para o carro   
e eu fui obrigada a concordar com ela que ficar ali não parecia uma boae eu fui obrigada a concordar com ela que ficar ali não parecia uma boa   
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ideia.ideia.
—— Bem... é melhor eu ir. Até mais. Bem... é melhor eu ir. Até mais.
—— Mari eu preciso mesmo da sua ajuda...  você não pode ficar? - Mari eu preciso mesmo da sua ajuda...  você não pode ficar? -   

pediu Lídia e minha prima me lançou um olhar perdido.pediu Lídia e minha prima me lançou um olhar perdido.
—— Por mim tudo bem, nos vemos mais tarde... quer que eu venha Por mim tudo bem, nos vemos mais tarde... quer que eu venha  

buscá-la?buscá-la?
—— Acho que não... você me dá uma carona Lid? Acho que não... você me dá uma carona Lid?
—— Claro, sem problemas. - concordou Lídia. Claro, sem problemas. - concordou Lídia.
—— Certo, até mais então. Certo, até mais então.
Disse antes de voltar pro carro. Quando assumi o volante, as duas jáDisse antes de voltar pro carro. Quando assumi o volante, as duas já  

tinham entrado na casa e Léo havia saído na direção da casa dos Nunes.tinham entrado na casa e Léo havia saído na direção da casa dos Nunes.   
Apenas Neitan e Zac ficaram, eles conversavam mas seus olhos estavamApenas Neitan e Zac ficaram, eles conversavam mas seus olhos estavam  
fixos em minha irmã e eu. Neit acenou quando dei a partida enquanto Zacfixos em minha irmã e eu. Neit acenou quando dei a partida enquanto Zac   
estava de braços cruzados, ainda nos olhando daquela forma descarada.estava de braços cruzados, ainda nos olhando daquela forma descarada.  
Respondi o aceno de Neit e manobrei o carro para dar o fora dali.  Respondi o aceno de Neit e manobrei o carro para dar o fora dali.  

—— O que foi aquilo? - exigi assim que o carro passou pelas porteiras O que foi aquilo? - exigi assim que o carro passou pelas porteiras  
brancas abertas.brancas abertas.

—— Aquilo o quê? - devolveu ela indiferente. Aquilo o quê? - devolveu ela indiferente.
—— Ágatha, você parecia o diabo fugindo da cruz! Disse que estava Ágatha, você parecia o diabo fugindo da cruz! Disse que estava  

ansiosa pra conhecer eles e quando conhece parece que não quer ficar maisansiosa pra conhecer eles e quando conhece parece que não quer ficar mais   
um segundo por perto.um segundo por perto.

—— Impressão sua... Impressão sua...
—— Impressão nada! O que houve Ágatha? - insisti e ela suspirou. Impressão nada! O que houve Ágatha? - insisti e ela suspirou.
—— Certo... não gostei da maneira que o bonitão me olhou, sei lá me Certo... não gostei da maneira que o bonitão me olhou, sei lá me  

deixou... insegura. - admitiu ela e eu apertei o volante. Eu me sentia dodeixou... insegura. - admitiu ela e eu apertei o volante. Eu me sentia do   
mesmo jeito  em quase  todas  as  vezes  que estava  na  mira  do  olhar  demesmo jeito  em quase  todas  as  vezes  que estava  na  mira  do  olhar  de  
Neitan.Neitan.

—— Você insegura? - disfarcei – Fala sério Ágatha, você é a pessoa Você insegura? - disfarcei – Fala sério Ágatha, você é a pessoa  
mais extrovertida e cheia de si que conheço.mais extrovertida e cheia de si que conheço.
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—— Ah...  eu sei lá.  O jeito que ele me olhou foi...  estranho eu me Ah...  eu sei lá.  O jeito que ele me olhou foi...  estranho eu me   
senti...senti...

—— Parte da família? - ajudei. Parte da família? - ajudei.
—— É... isso mesmo. Como sabe? - estranhou ela e eu mordi o lábio. É... isso mesmo. Como sabe? - estranhou ela e eu mordi o lábio.
—— Hã... também me sinto assim, por mais esquisito que pareça. - Hã... também me sinto assim, por mais esquisito que pareça. -   

admiti.admiti.
—— E também que a visão daquele gato sem camisa estava de matar! E também que a visão daquele gato sem camisa estava de matar!   

-  disse  ela  voltando  ao  normal  –  Eu  tinha  que  sair  de  lá  antes  que-  disse  ela  voltando  ao  normal  –  Eu  tinha  que  sair  de  lá  antes  que  
começasse a babar. - completou caindo na risada e eu também ri.começasse a babar. - completou caindo na risada e eu também ri.

—— É verdade. É verdade.
—— Nossa... ele é lindo demais! - derreteu-se ela. Nossa... ele é lindo demais! - derreteu-se ela.
—— Eu  te  disse  que  era...  só  não  imaginava  que  tudo  aquilo.  - Eu  te  disse  que  era...  só  não  imaginava  que  tudo  aquilo.  -   

acrescentei ao relembrar a cena e nós rimos.acrescentei ao relembrar a cena e nós rimos.
A  tarde  cavalgando  no  camping  Fazenda  do  Cilho  foi  muitoA  tarde  cavalgando  no  camping  Fazenda  do  Cilho  foi  muito   

agradável.  As  belezas  das  campinas  verdes,  pequenos  canyons  eagradável.  As  belezas  das  campinas  verdes,  pequenos  canyons  e  
cachoeiras de Bom Jesus, agiu como indutor de uma pequena amnésia. Eracachoeiras de Bom Jesus, agiu como indutor de uma pequena amnésia. Era   
difícil  ficar  preocupada  rodeada  por  tanta  beleza,  mas  eu não  deixariadifícil  ficar  preocupada  rodeada  por  tanta  beleza,  mas  eu não  deixaria   
minha missão de lado. Também porque a cada segundo por ali as coisasminha missão de lado. Também porque a cada segundo por ali as coisas   
ficavam mais estranhas. Ágatha sentir-se como eu me senti diante daquelaficavam mais estranhas. Ágatha sentir-se como eu me senti diante daquela   
família,  era  algo  mais  a  se  considerar.  Minha  irmã  ficou  calada  efamília,  era  algo  mais  a  se  considerar.  Minha  irmã  ficou  calada  e  
introspectiva por várias vezes, mas não ia mais perguntar o que era, já queintrospectiva por várias vezes, mas não ia mais perguntar o que era, já que   
eu detestava que me questionassem quando estava daquele jeito, não fariaeu detestava que me questionassem quando estava daquele jeito, não faria   
isso com os outros.isso com os outros.

Quando parei o carro no portão dos fundos de casa, o sol já havia seQuando parei o carro no portão dos fundos de casa, o sol já havia se  
posto no horizonte. Mariana ainda não tinha chegado e meus avós haviamposto no horizonte. Mariana ainda não tinha chegado e meus avós haviam  
ido à missa das seis horas na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus na praçaido à missa das seis horas na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus na praça   
central, então iriam demorar para chegar. Ágatha deu a desculpa de umacentral, então iriam demorar para chegar. Ágatha deu a desculpa de uma  
dor  dor  de  cabeça  para  se  trancar  no  quarto,  depois  de  tomar  um  banhode  cabeça  para  se  trancar  no  quarto,  depois  de  tomar  um  banho  
também me  também me  tranquei  no  meu.  Néftis  já  estava  deitada  sobre  a  cama etranquei  no  meu.  Néftis  já  estava  deitada  sobre  a  cama e  
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parecia não estranhar o lugar novo. Liguei o computador e deixei que oparecia não estranhar o lugar novo. Liguei o computador e deixei que o  
Media Player escolhesse as  Media Player escolhesse as  músicas que tocaria, e a primeira a encher omúsicas que tocaria, e a primeira a encher o  
ambiente foi ambiente foi Sem ArSem Ar do DeBlack. do DeBlack.

Revirei  os olhos e,  soltei  um suspiro aborrecido ao me sentar naRevirei  os olhos e,  soltei  um suspiro aborrecido ao me sentar na   
cama. É lógico que a música que havia sido trilha para a minha dança comcama. É lógico que a música que havia sido trilha para a minha dança com  
meu amor na festa da Mariana no mês passado, me fez lembrar dele. Elemeu amor na festa da Mariana no mês passado, me fez lembrar dele. Ele   
havia  partido na quinta-feira  à  noite  e  já  era  noite  de  sábado,  Damianhavia  partido na quinta-feira  à  noite  e  já  era  noite  de  sábado,  Damian  
poderia ter me ligado. Mas não tinha ligado. Talvez fosse melhor, pois opoderia ter me ligado. Mas não tinha ligado. Talvez fosse melhor, pois o   
que eu diria a ele? Como eu explicaria ter ido morar em Bom Jesus? Comque eu diria a ele? Como eu explicaria ter ido morar em Bom Jesus? Com   
um manear de cabeça, larguei  o pente sobre o criado mudo e fui até aum manear de cabeça, larguei  o pente sobre o criado mudo e fui até a  
janela. Sentei no chão e olhei para a floresta. Depois de alguns minutosjanela. Sentei no chão e olhei para a floresta. Depois de alguns minutos   
vendo nada mais que árvores e o movimento de alguns pássaros, fechei osvendo nada mais que árvores e o movimento de alguns pássaros, fechei os  
olhos.olhos.

Foi como se eu estive diante de um telão de cinema 3D e em câmeraFoi como se eu estive diante de um telão de cinema 3D e em câmera   
acelerada. Vi a floresta. Mas com o susto abri os olhos, vasculhei à minhaacelerada. Vi a floresta. Mas com o susto abri os olhos, vasculhei à minha  
volta à procura de algo estranho ou suspeito, mas tudo estava normal.volta à procura de algo estranho ou suspeito, mas tudo estava normal.

“ Quais serão as reais chances disso ter mesmo acontecido? Nem uma! ”“ Quais serão as reais chances disso ter mesmo acontecido? Nem uma! ”

Pensei enquanto voltava a mirar a floresta. O que tinha sido aquilo?Pensei enquanto voltava a mirar a floresta. O que tinha sido aquilo?  
Com um suspiro, fechei os olhos outra vez. Exatamente a mesma coisa, sóCom um suspiro, fechei os olhos outra vez. Exatamente a mesma coisa, só  
que desta  vez,  colaborei.  Vi  a  floresta  outra  vez,  era  como se estivesseque desta  vez,  colaborei.  Vi  a  floresta  outra  vez,  era  como se estivesse  
sendo apresentada à um caminho. Um caminho que terminou na clareirasendo apresentada à um caminho. Um caminho que terminou na clareira   
que  eu  tinha  visto  em  sonhos.  A  mesma  clareira  onde  as  pessoasque  eu  tinha  visto  em  sonhos.  A  mesma  clareira  onde  as  pessoas  
enterraram a caixa prateada. Será que eu deveria ir até lá?enterraram a caixa prateada. Será que eu deveria ir até lá?

“  E  me  embrenhar  na  floresta  no  começo  da  noite!  É  pedir  para  ficar“  E  me  embrenhar  na  floresta  no  começo  da  noite!  É  pedir  para  ficar   
perdida e perdida e desta vez, sem um vampiro lindo pra me trazer de volta pra casa! ”desta vez, sem um vampiro lindo pra me trazer de volta pra casa! ”
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Pensei, me levantando e expulsando aquela ideia da cabeça. Eu nãoPensei, me levantando e expulsando aquela ideia da cabeça. Eu não  
podia  fazer  uma  loucura  dessas...  ou  podia?  Fiquei  me  questionandopodia  fazer  uma  loucura  dessas...  ou  podia?  Fiquei  me  questionando   
enquanto andava de um lado para o outro pelo quarto. Eu sentia a tensãoenquanto andava de um lado para o outro pelo quarto. Eu sentia a tensão   
ir crescendo aos poucos dentro de mim. Eu queria uma pista, o próximoir crescendo aos poucos dentro de mim. Eu queria uma pista, o próximo   
passo e lá estava ele. Seja lá o que fosse que eu devesse encontrar, estavapasso e lá estava ele. Seja lá o que fosse que eu devesse encontrar, estava   
enterrado ao pé daquela araucária. Eu enterrado ao pé daquela araucária. Eu devia devia ir até lá. Mas não podia ir, e seir até lá. Mas não podia ir, e se  
eu me perdesse?eu me perdesse?

“ Pra que você veio aqui afinal? Não quer encontrar a resposta? ”“ Pra que você veio aqui afinal? Não quer encontrar a resposta? ”

Minha mente gritou comigo e eu me odiei naquele momento porMinha mente gritou comigo e eu me odiei naquele momento por   
estar agindo igual uma covarde. Eu tinha em mente o que fazer, era sóestar agindo igual uma covarde. Eu tinha em mente o que fazer, era só   
fazer oras!fazer oras!

—— Ai que raiva!  Ai que raiva! 
  Murmurei entredentes para não gritar, e me voltei para a cômodaMurmurei entredentes para não gritar, e me voltei para a cômoda  
encostada  na  parede  que  ficava  quase  lado  da  minha  cama.  De formaencostada  na  parede  que  ficava  quase  lado  da  minha  cama.  De forma   
inexplicável,  todos os porta-retratos  em cima dela foram varridos parainexplicável,  todos os porta-retratos  em cima dela foram varridos para  
cima da cama e alguns caíram no chão. Foi como se alguém os tivessecima da cama e alguns caíram no chão. Foi como se alguém os tivesse  
atingido com raiva. Eu gritei e com o salto que dei para trás, bati na tela doatingido com raiva. Eu gritei e com o salto que dei para trás, bati na tela do  
computador que desligou, porém a próxima música continuou tocando,computador que desligou, porém a próxima música continuou tocando,  
uma bem apropriada  para  minhas  atuais  condições.  uma bem apropriada  para  minhas  atuais  condições.  In  The  ShadowsIn  The  Shadows da da  
banda The Rasmus. Fiquei paralisada no lugar, meu único movimento erabanda The Rasmus. Fiquei paralisada no lugar, meu único movimento era  
o arfar do meu peito em minha respiração irregular. o arfar do meu peito em minha respiração irregular. 

Olhei os porta-retratos caídos em cima da cama, o topo vazio daOlhei os porta-retratos caídos em cima da cama, o topo vazio da  
cômoda e nada mais havia ali além de mim, a música tocando e Néftis quecômoda e nada mais havia ali além de mim, a música tocando e Néftis que  
havia  ido  parar  na  porta  pelo  susto  com o barulho  e  os  porta-retratoshavia  ido  parar  na  porta  pelo  susto  com o barulho  e  os  porta-retratos   
voando em cima dela. Depois de analisar a cena umas quinze vezes, acabeivoando em cima dela. Depois de analisar a cena umas quinze vezes, acabei   
concordando que realmente um surto de raiva tinha atingido os objetos naconcordando que realmente um surto de raiva tinha atingido os objetos na   
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cômoda. E só tinha uma pessoa ali com raiva, eu.  cômoda. E só tinha uma pessoa ali com raiva, eu.  
—— Eu fiz isso? - sussurrei numa indagação para mim mesma. Eu fiz isso? - sussurrei numa indagação para mim mesma.
Então revi as outras cenas, a da xícara, do computador e da toalha.Então revi as outras cenas, a da xícara, do computador e da toalha.   

Em todas elas foi um sentimento meu que desencadeou o acontecimentoEm todas elas foi um sentimento meu que desencadeou o acontecimento   
estranho. Eu senti raiva, eu desejei, eu ordenei. E aconteceu.estranho. Eu senti raiva, eu desejei, eu ordenei. E aconteceu.

“ O que está havendo comigo? ”“ O que está havendo comigo? ”

Me perguntei, enquanto desmoronava para o chão. Cobri meu rostoMe perguntei, enquanto desmoronava para o chão. Cobri meu rosto  
com  ambas  as  mãos  e  desejei  sumir  da  face  da  Terra.  Sem  minhacom  ambas  as  mãos  e  desejei  sumir  da  face  da  Terra.  Sem  minha  
permissão, lágrimas de um desespero incompreendido brotaram em meuspermissão, lágrimas de um desespero incompreendido brotaram em meus   
olhos e molharam meu rosto.olhos e molharam meu rosto.

                    “ “ Nada de dormir, nada de dormir até encontrar a resposta. Não vou parar,Nada de dormir, nada de dormir até encontrar a resposta. Não vou parar,
não vou parar até encontrar a cura para este câncer. Ás vezes me sinto não vou parar até encontrar a cura para este câncer. Ás vezes me sinto 

            como se estivesse afundando, estou tão desconectado. De alguma maneira            como se estivesse afundando, estou tão desconectado. De alguma maneira
eu sei que estou amaldiçoado a ser procurado. Eu observei, eu esperei naseu sei que estou amaldiçoado a ser procurado. Eu observei, eu esperei nas
sombras pela minha hora... ” sombras pela minha hora... ” 

Cantava  o  vocalista  da  banda  sombria  na  música  que  meuCantava  o  vocalista  da  banda  sombria  na  música  que  meu  
computador não parava de repetir.  Era como se ele cantasse para mim,computador não parava de repetir.  Era como se ele cantasse para mim,  
cantava o que eu sentia.cantava o que eu sentia.

—— Preciso acabar com isso... Preciso acabar com isso...
Murmurei  enxugando as  lágrimas,  e  me levantei.  Saindo em umMurmurei  enxugando as  lágrimas,  e  me levantei.  Saindo em um  

corrida louca e desenfreada, desci as escadas e quase arrebentei a porta dacorrida louca e desenfreada, desci as escadas e quase arrebentei a porta da   
cozinha ao sair  em disparada para o pátio.  Eu iria até lá  e descobriria,cozinha ao sair  em disparada para o pátio.  Eu iria até lá  e descobriria,   
colocaria um fim naquela loucura. Ou daria o  colocaria um fim naquela loucura. Ou daria o  startstart para alguma loucura para alguma loucura  
ainda maior do que eu pensava e onde possivelmente não havia botão deainda maior do que eu pensava e onde possivelmente não havia botão de  
pausa. Não vi o carro enorme e prateado até ele parar quase em cima depausa. Não vi o carro enorme e prateado até ele parar quase em cima de  
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mim, cheguei a colocar as duas mãos no capô. Mas nem mesmo um quasemim, cheguei a colocar as duas mãos no capô. Mas nem mesmo um quase  
atropelamento me faria desistir da decisão que havia tomado. atropelamento me faria desistir da decisão que havia tomado. 

—— Lavígnia!  Lavígnia! 
Uma voz conhecida me chamou, mas eu não dei atenção e corri paraUma voz conhecida me chamou, mas eu não dei atenção e corri para   

a floresta. De repente era como se tudo ao meu redor estivesse fora de focoa floresta. De repente era como se tudo ao meu redor estivesse fora de foco   
e só o que me importava estava fora da minha visão,  e  somente lá,  ase só o que me importava estava fora da minha visão,  e  somente lá,  as   
coisas seriam novamente nítidas.coisas seriam novamente nítidas.

—— Ei Nia, espera. - agora a voz era masculina, mas do mesmo jeito Ei Nia, espera. - agora a voz era masculina, mas do mesmo jeito  
não me importava. Se meu braço não tivesse sido segurado, eu não terianão me importava. Se meu braço não tivesse sido segurado, eu não teria   
parado. - O que houve com você? Está tudo bem? Eu quase te atropelei!parado. - O que houve com você? Está tudo bem? Eu quase te atropelei!

Neitan disse quase gritando e só então a realidade voltou a fazerNeitan disse quase gritando e só então a realidade voltou a fazer  
sentido e eu me dei conta do que fazia. Já estava uns vinte metros florestasentido e eu me dei conta do que fazia. Já estava uns vinte metros floresta   
adentro e sem me lembrar exatamente do caminho que tinha visto.adentro e sem me lembrar exatamente do caminho que tinha visto.

—— Neitan?  -  falei  seu  nome  como  se  só  naquele  momento  o Neitan?  -  falei  seu  nome  como  se  só  naquele  momento  o  
reconhecesse. reconhecesse. 

—— É, sou eu mesmo. Mas que droga deu em você pra atravessar a É, sou eu mesmo. Mas que droga deu em você pra atravessar a   
rua  daquele  jeito  e  entrar  na floresta?  -  exigiu,  e  eu pisquei  saindo dorua  daquele  jeito  e  entrar  na floresta?  -  exigiu,  e  eu pisquei  saindo do  
transe.transe.

—— Ah... eu... eu... não sei. - admiti ganhando um olhar repreensivo e Ah... eu... eu... não sei. - admiti ganhando um olhar repreensivo e   
compreensivo ao mesmo tempo.compreensivo ao mesmo tempo.

—— Bem, seja lá o que for que você não sabe que está fazendo,  é Bem, seja lá o que for que você não sabe que está fazendo,  é  
melhor fazê-lo longe da floresta à noite. - recomendou ele ao soltar o meumelhor fazê-lo longe da floresta à noite. - recomendou ele ao soltar o meu   
braço. braço. 

—— Lavígnia! - Mariana surgiu meio ofegante e confusa atrás dele. - Lavígnia! - Mariana surgiu meio ofegante e confusa atrás dele. -   
Mas o que deu em você? Tá tentando se matar?Mas o que deu em você? Tá tentando se matar?

—— Não. - neguei ainda meio confusa, o que eles estavam fazendo ali Não. - neguei ainda meio confusa, o que eles estavam fazendo ali   
mesmo?mesmo?

—— Então não se jogue na frente de carros em movimento! Se Neitan Então não se jogue na frente de carros em movimento! Se Neitan   
não dirigisse tão bem, teria atropelado você e estaria morta agora! - ralhounão dirigisse tão bem, teria atropelado você e estaria morta agora! - ralhou  
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irritada.irritada.
—— Ah... - sibilei passando a mão nos cabelos e olhei as árvores ao Ah... - sibilei passando a mão nos cabelos e olhei as árvores ao   

meu redor – vou me lembrar disso.meu redor – vou me lembrar disso.
Murmurei passando por eles em direção à rua. Eu estava confusa,Murmurei passando por eles em direção à rua. Eu estava confusa,   

não sabia o que fazer, estava voltando para casa mas era como se estivessenão sabia o que fazer, estava voltando para casa mas era como se estivesse   
no piloto automático. A frustração apertava meu peito e a raiva por terno piloto automático. A frustração apertava meu peito e a raiva por ter   
sido  impedida,  fervilhava  dentro  de  mim fazendo as  pontas  dos  meussido  impedida,  fervilhava  dentro  de  mim fazendo as  pontas  dos  meus  
dedos formigarem.dedos formigarem.

—— O que você ia fazer na floresta? - ouvi a pergunta de Mariana O que você ia fazer na floresta? - ouvi a pergunta de Mariana  
assim que parei no portão, e me virei. assim que parei no portão, e me virei. 

—— Eu... vi uma coisa, mas não tem importância. - quase sussurrei e Eu... vi uma coisa, mas não tem importância. - quase sussurrei e   
ela revirou os olhos.ela revirou os olhos.

—— Hum... - ela se virou para Neitan – valeu pela carona, nos vemos Hum... - ela se virou para Neitan – valeu pela carona, nos vemos   
amanhã?amanhã?

—— Com certeza. - Neitan disse confirmando com ela algo que eu não Com certeza. - Neitan disse confirmando com ela algo que eu não   
fazia  ideia,  quando se  inclinou para  dar  um beijo  nela,  meus  olhos  sefazia  ideia,  quando se  inclinou para  dar  um beijo  nela,  meus  olhos  se   
prenderam no medalhão que balançou na corrente onde estava preso. prenderam no medalhão que balançou na corrente onde estava preso. 

—— Está bem, até lá. - concordou Mariana e os olhos dele vieram para Está bem, até lá. - concordou Mariana e os olhos dele vieram para   
os meus.os meus.

—— Posso falar com você?  Posso falar com você? 
—— Pode. - respondi como se estivesse anestesiada. Pode. - respondi como se estivesse anestesiada.
—— Hum...  vou deixar  vocês  sozinhos então.  -  disse ela  passando Hum...  vou deixar  vocês  sozinhos então.  -  disse ela  passando   

pelo portão.pelo portão.
—— Você saiu tão rápido de manhã que nem tivemos a chance de Você saiu tão rápido de manhã que nem tivemos a chance de   

conversar.conversar.
Cobrou ele e eu agi de uma forma totalmente incomum, caminheiCobrou ele e eu agi de uma forma totalmente incomum, caminhei   

até ele ficando tão, mas tão perto que ele encostou-se no carro e pareceuaté ele ficando tão, mas tão perto que ele encostou-se no carro e pareceu   
surpreso – mas feliz – com minha atitude desvairada e ousada.surpreso – mas feliz – com minha atitude desvairada e ousada.

—— Lavígnia... - ele sussurrou quando estendi minha mão e toquei a Lavígnia... - ele sussurrou quando estendi minha mão e toquei a   

         † † 145145  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

corrente em volta de seu pescoço.corrente em volta de seu pescoço.
—— Neitan.  -  meus  dedos escorregaram pela  sua  pele  e  ele  arfou Neitan.  -  meus  dedos escorregaram pela  sua  pele  e  ele  arfou  

quando puxei o medalhão que ele havia escondido de volta sob a camisetaquando puxei o medalhão que ele havia escondido de volta sob a camiseta  
– O que isso significa?– O que isso significa?

Indaguei, analisando cada detalhe da peça prateada. Sob a camisetaIndaguei, analisando cada detalhe da peça prateada. Sob a camiseta   
preta notei que seu peito arfava numa respiração irregular.  Eu não via,preta notei que seu peito arfava numa respiração irregular.  Eu não via,  
mas podia sentir seus olhos grudados em meu rosto. A peça parecia muitomas podia sentir seus olhos grudados em meu rosto. A peça parecia muito   
antiga e era como me lembrava, mas o que tinha me passado despercebidoantiga e era como me lembrava, mas o que tinha me passado despercebido   
eram as letras que estavam gravadas nas espadas. Três em cima V,R,D eeram as letras que estavam gravadas nas espadas. Três em cima V,R,D e   
nas debaixo V,T,A.nas debaixo V,T,A.

—— São... hum – ele pigarreou – letras que representam uma antiga São... hum – ele pigarreou – letras que representam uma antiga   
aliança da minha família. - Neitan explicou meio evasivo e eu estreitei osaliança da minha família. - Neitan explicou meio evasivo e eu estreitei os   
olhos. olhos. 

—— E  o  que  é?  -  inqueri,  me  afastando  um  pouco  e  seus  olhos E  o  que  é?  -  inqueri,  me  afastando  um  pouco  e  seus  olhos  
sondaram os meus por um longo momento.sondaram os meus por um longo momento.

—— Lavígnia você não pode...  -  ele começou mas foi interrompido Lavígnia você não pode...  -  ele começou mas foi interrompido   
pelo barulho das latas de lixo que Néftis havia derrubado na calçada.pelo barulho das latas de lixo que Néftis havia derrubado na calçada.

—— Não posso o quê? - insisti e ele me olhou, desta vez frustrado.  Não posso o quê? - insisti e ele me olhou, desta vez frustrado. 
—— Ah...  Néftis!  -  ralhou Mariana, saindo pela porta da cozinha – Ah...  Néftis!  -  ralhou Mariana, saindo pela porta da cozinha –  

Olha só o que você fez!Olha só o que você fez!
—— Nada... nos vemos amanhã? - ele mudou de assunto. Nada... nos vemos amanhã? - ele mudou de assunto.
—— Onde? Onde?
—— Na praça central, o pessoal organizou tipo um cinema ao ar livre. Na praça central, o pessoal organizou tipo um cinema ao ar livre.   

Vai  ser  bem legal.  -  minha prima se  intrometeu,  enquanto  arrumava aVai  ser  bem legal.  -  minha prima se  intrometeu,  enquanto  arrumava a   
bagunça de Néftis.bagunça de Néftis.

—— E aí? Você vai? E aí? Você vai?
—— Hã... tá pode ser. -  dei de ombros. Hã... tá pode ser. -  dei de ombros.
—— Nossa! Quanto entusiasmo, assim você me anima. - brincou Neit Nossa! Quanto entusiasmo, assim você me anima. - brincou Neit   

e eu ri.e eu ri.
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—— Nos vemos lá. Nos vemos lá.
—— Certo,  até  amanhã  –  ele  disse  me  olhando  daquela  forma Certo,  até  amanhã  –  ele  disse  me  olhando  daquela  forma  

profunda e depois acenou pra Mariana antes de entrar no carro.profunda e depois acenou pra Mariana antes de entrar no carro.

“ Cinema ao ar livre? Acho que isso vai ser bem legal. ”“ Cinema ao ar livre? Acho que isso vai ser bem legal. ”

Pensei, indo ajudar Mariana.Pensei, indo ajudar Mariana.
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  8. Encontrar respostas, traz à tona  8. Encontrar respostas, traz à tona  
                         perguntas.                                   perguntas.          

LLá estava eu novamente, num sonho. O mesmo lugar, as mesmasá estava eu novamente, num sonho. O mesmo lugar, as mesmas   

pessoas, mas ainda sem sons e muito menos respostas. A mesma cena, opessoas, mas ainda sem sons e muito menos respostas. A mesma cena, o   
mesmo sonho.  Pessoas enterrando a caixa prateada.  E como das outrasmesmo sonho.  Pessoas enterrando a caixa prateada.  E como das outras   
vezes, meu sono tinha sido roubado e acabei sentando na cama e olhandovezes, meu sono tinha sido roubado e acabei sentando na cama e olhando   
para a penumbra do meu quarto. Depois de alguns minutos, levantei e fuipara a penumbra do meu quarto. Depois de alguns minutos, levantei e fui  
até a janela. A lua estava cheia, e plena banhava a noite escura com seuaté a janela. A lua estava cheia, e plena banhava a noite escura com seu   
brilho pálido prateado. Algo em mim me empurrava para a floresta, parabrilho pálido prateado. Algo em mim me empurrava para a floresta, para   
aquele lugar. Mas em contra partida, talvez meu senso de realidade, meaquele lugar. Mas em contra partida, talvez meu senso de realidade, me  
dizia para não agir como uma maluca e deixar isso pra lá.  dizia para não agir como uma maluca e deixar isso pra lá.  

Com um suspiro profundo, fechei a cortina e voltei para a cama. EuCom um suspiro profundo, fechei a cortina e voltei para a cama. Eu  
sabia que tudo que eu não precisava naquele momento era agir como umasabia que tudo que eu não precisava naquele momento era agir como uma  
covarde.  Assim  que  deitei,  cobri  a  cabeça  com  o  travesseiro,  talvezcovarde.  Assim  que  deitei,  cobri  a  cabeça  com  o  travesseiro,  talvez  
tentando fugir de algo que na verdade, estava dentro de mim. Onde estavatentando fugir de algo que na verdade, estava dentro de mim. Onde estava  
minha coragem agora? Onde estava minha convicção de encontrar a talminha coragem agora? Onde estava minha convicção de encontrar a tal   
resposta?  Onde tinha  ido  parar  minha promessa  de  não  parar,  de  nãoresposta?  Onde tinha  ido  parar  minha promessa  de  não  parar,  de  não  
descansar enquanto não encontrasse a explicação para tudo aquilo? Talvezdescansar enquanto não encontrasse a explicação para tudo aquilo? Talvez  
ela tivesse se escondido atrás do medo de encontrar algo desconhecido. Deela tivesse se escondido atrás do medo de encontrar algo desconhecido. De  
topar com algo de proporções que eu não imaginava. A resposta que eutopar com algo de proporções que eu não imaginava. A resposta que eu  
tanto queria, no fundo me dava medo.tanto queria, no fundo me dava medo.

Então, por aquela noite, resolvi não fazer nada. Embora eu soubesseEntão, por aquela noite, resolvi não fazer nada. Embora eu soubesse   
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o  que  deveria  fazer.  Virei  para  o  lado  e  me  concentrei  em  expulsaro  que  deveria  fazer.  Virei  para  o  lado  e  me  concentrei  em  expulsar  
qualquer pensamento da minha cabeça e dormir. Sem nenhuma surpresa,qualquer pensamento da minha cabeça e dormir. Sem nenhuma surpresa,   
acordei na manhã seguinte com a lembrança de ter tido de novo e váriasacordei na manhã seguinte com a lembrança de ter tido de novo e várias  
vezes,  o  mesmo sonho.  Quem seriam aquelas  pessoas?  O que tinha navezes,  o  mesmo sonho.  Quem seriam aquelas  pessoas?  O que tinha na  
caixa que enterraram? Com uma olhada rápida para o relógio na parede,caixa que enterraram? Com uma olhada rápida para o relógio na parede,   
descobri que mal se passavam alguns minutos das seis horas da manhã.descobri que mal se passavam alguns minutos das seis horas da manhã.   
Sabendo que não conseguiria mais dormir de jeito algum, pulei da camaSabendo que não conseguiria mais dormir de jeito algum, pulei da cama  
indo ver o cenário daquele sonho; a floresta.indo ver o cenário daquele sonho; a floresta.

Abri a cortina e tive uma surpresa. Névoa. Sim, uma densa e brancaAbri a cortina e tive uma surpresa. Névoa. Sim, uma densa e branca   
bruma que até tocava o chão, envolvia os troncos das árvores e estava bembruma que até tocava o chão, envolvia os troncos das árvores e estava bem  
deslocada estando ali numa manhã de verão. O outono só começaria nodeslocada estando ali numa manhã de verão. O outono só começaria no  
próximo mês, então as manhãs nebulosas ainda estavam longe. Estreitei ospróximo mês, então as manhãs nebulosas ainda estavam longe. Estreitei os   
olhos, e olhei a rua deserta. Tudo que se podia ouvir naquela manhã deolhos, e olhei a rua deserta. Tudo que se podia ouvir naquela manhã de  
domingo era a orquestra formada pelo canto de diversos pássaros. A faunadomingo era a orquestra formada pelo canto de diversos pássaros. A fauna  
em Bom Jesus era bem diversificada, principalmente no tocante às aves.em Bom Jesus era bem diversificada, principalmente no tocante às aves.   
Eram muitos e de diversas espécies, que cantando juntos naquela manhã,Eram muitos e de diversas espécies, que cantando juntos naquela manhã,  
formavam um cenário bonito e misterioso.formavam um cenário bonito e misterioso.

Minutos depois de apenas ficar olhando, resolvi ir lá fora. Sem umMinutos depois de apenas ficar olhando, resolvi ir lá fora. Sem um  
porquê específico, ou com um que eu não queria admitir. Apenas coloqueiporquê específico, ou com um que eu não queria admitir. Apenas coloquei  
meus chinelos e saí do quarto, desci as escadas com muito cuidado parameus chinelos e saí do quarto, desci as escadas com muito cuidado para  
não fazer barulho, e com o mesmo cuidado abri a porta da cozinha. Assimnão fazer barulho, e com o mesmo cuidado abri a porta da cozinha. Assim  
que  saí,  fui  atingida  por  uma  manhã  fresca  e  muito  agradável.  O  céuque  saí,  fui  atingida  por  uma  manhã  fresca  e  muito  agradável.  O  céu  
estava azul, mas o sol ainda não havia nascido. Fui até o portão e segureiestava azul, mas o sol ainda não havia nascido. Fui até o portão e segurei   
nele, sentindo a madeira fria e coberta pelas pequeninas gotas de orvalho.nele, sentindo a madeira fria e coberta pelas pequeninas gotas de orvalho.   
Mirei a floresta e assim fiquei por vários minutos. Questionando-me emMirei a floresta e assim fiquei por vários minutos. Questionando-me em  
várias coisas, acabei perdida em meus pensamentos. várias coisas, acabei perdida em meus pensamentos. 

Então,  algo  incrível  ocorreu.  Como  que  uma  antiga  lembrançaEntão,  algo  incrível  ocorreu.  Como  que  uma  antiga  lembrança  
surgindo  na  realidade,  uma  grande  borboleta  azul  e  preta  surgiusurgindo  na  realidade,  uma  grande  borboleta  azul  e  preta  surgiu   
flutuando  pela  neblina  transparente  e  esbranquiçada.  Meus  olhosflutuando  pela  neblina  transparente  e  esbranquiçada.  Meus  olhos  
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seguiram seu voar delicado e belo. E assim como há dezenove anos atrás,seguiram seu voar delicado e belo. E assim como há dezenove anos atrás,   
abri o portão e atravessei a rua atrás dela. Entrei na floresta e a vi voandoabri o portão e atravessei a rua atrás dela. Entrei na floresta e a vi voando   
em círculos pelo espaço entre as árvores para cada vez mais alto. Ao seguirem círculos pelo espaço entre as árvores para cada vez mais alto. Ao seguir  
sua suave trajetória para o alto, vi os primeiros raios dourados do sol quesua suave trajetória para o alto, vi os primeiros raios dourados do sol que   
nascia,  esgueirando-se pelas folhas e galhos das árvores e projetando-senascia,  esgueirando-se pelas folhas e galhos das árvores e projetando-se   
pela neblina.pela neblina.

Era tão lindo. Como algo que ocorria para me tirar um pouco daEra tão lindo. Como algo que ocorria para me tirar um pouco da   
realidade estranha e cada vez mais obscura que eu vivia. Contemplei o voorealidade estranha e cada vez mais obscura que eu vivia. Contemplei o voo  
da borboleta até  ela  sumir pela  floresta,  então fechei  os olhos e presteida borboleta até  ela  sumir pela  floresta,  então fechei  os olhos e prestei   
atenção ao canto dos pássaros.  Tudo estava lindo e perfeito,  mas entãoatenção ao canto dos pássaros.  Tudo estava lindo e perfeito,  mas então  
uma suave brisa começou a soprar. As folhas caídas no chão começaram auma suave brisa começou a soprar. As folhas caídas no chão começaram a   
voar ao ponto que a brisa transformava-se num vento forte. Abrindo osvoar ao ponto que a brisa transformava-se num vento forte. Abrindo os   
olhos, descobri que as folhas giravam em minha volta como se eu estivesseolhos, descobri que as folhas giravam em minha volta como se eu estivesse   
no olho de um tornado. Me assustei com a mudança brusca do tempo eno olho de um tornado. Me assustei com a mudança brusca do tempo e   
olhando ao meu redor,  constatei que aquilo não era simplesmente umaolhando ao meu redor,  constatei que aquilo não era simplesmente uma   
obra da natureza. Era de novo, meu sobrenatural.obra da natureza. Era de novo, meu sobrenatural.

O vento ainda soprava forte mantendo o redemoinho de folhas aoO vento ainda soprava forte mantendo o redemoinho de folhas ao   
meu  redor,  quando  -  como  que  vindas  de  algum  projetor  –  imagensmeu  redor,  quando  -  como  que  vindas  de  algum  projetor  –  imagens   
formaram-se  à  minha  frente,  na  parede  inconstante  de  folhas.  Eramformaram-se  à  minha  frente,  na  parede  inconstante  de  folhas.  Eram  
pessoas  em  batalhas  que,  pelas  suas  roupas,  pareciam  muito  antigas.pessoas  em  batalhas  que,  pelas  suas  roupas,  pareciam  muito  antigas.   
Espadas e sangue se misturavam nas imagens sobrenaturais e desconexas,Espadas e sangue se misturavam nas imagens sobrenaturais e desconexas,   
como num filme do começo do século passado. Vi estacas e finalmente...como num filme do começo do século passado. Vi estacas e finalmente...   
vampiros. Deixei de lado o medo – deixaria para me assustar depois – evampiros. Deixei de lado o medo – deixaria para me assustar depois – e  
estendi a mão para as imagens. Mas assim que fiz isso, as folhas caíram noestendi a mão para as imagens. Mas assim que fiz isso, as folhas caíram no   
chão e o vento cessou imediatamente.chão e o vento cessou imediatamente.

Engoli em seco e finalmente comecei a compreender que, o que querEngoli em seco e finalmente comecei a compreender que, o que quer  
que fosse que  eu tivesse que descobrir,  tinha a ver com os misteriososque fosse que  eu tivesse que descobrir,  tinha a ver com os misteriosos   
Caçadores. Os Von Otman. Mas por quê? Eu me perguntei. Talvez fosseCaçadores. Os Von Otman. Mas por quê? Eu me perguntei. Talvez fosse   
pela antiga e complexa ligação de minha família com eles. Mas por que eu?pela antiga e complexa ligação de minha família com eles. Mas por que eu?   
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Será que era porque eu tinha visto o Caçador? Aquilo tudo na verdadeSerá que era porque eu tinha visto o Caçador? Aquilo tudo na verdade   
seria  o  sobrenatural  seria  o  sobrenatural  delesdeles e  não  meu,  como  eu  pensava?  Será  que  os e  não  meu,  como  eu  pensava?  Será  que  os  
Caçadores queriam entrar em contato comigo? Mas por que comigo? ElesCaçadores queriam entrar em contato comigo? Mas por que comigo? Eles   
poderiam  muito  bem  assombrar  George  e  todo  o  resto  do  malditopoderiam  muito  bem  assombrar  George  e  todo  o  resto  do  maldito   
Conselho. Espere... assombrar? Que proporções teriam os poderes deles?Conselho. Espere... assombrar? Que proporções teriam os poderes deles?

Só então me dei conta de que poderia estar sendo observada. MeSó então me dei conta de que poderia estar sendo observada. Me  
virei para todos os lados procurando qualquer coisa entre as árvores. Masvirei para todos os lados procurando qualquer coisa entre as árvores. Mas  
se estivesse mesmo sendo observada por um deles eu não corria perigo...se estivesse mesmo sendo observada por um deles eu não corria perigo...   
ou corria? Então senti um calafrio percorrer meu corpo, talvez fosse porou corria? Então senti um calafrio percorrer meu corpo, talvez fosse por  
estar com meu shortinho xadrez de dormir e uma regata branca às seis eestar com meu shortinho xadrez de dormir e uma regata branca às seis e   
alguma coisa da manhã dentro da floresta.alguma coisa da manhã dentro da floresta.

“ Tudo bem... chega de mistérios sobrenaturais por hoje. ”“ Tudo bem... chega de mistérios sobrenaturais por hoje. ”

Pensei antes de correr de volta para a rua. Assim que a alcancei,Pensei antes de correr de volta para a rua. Assim que a alcancei,   
percebi  que  toda  neblina  havia  sumido  e  o  sol  brilhava.  Tudopercebi  que  toda  neblina  havia  sumido  e  o  sol  brilhava.  Tudo   
perfeitamente normal.perfeitamente normal.

—— Onde  você  estava?  -  Mariana  perguntou  assim que  entrei  na Onde  você  estava?  -  Mariana  perguntou  assim que  entrei  na  
cozinha.cozinha.

—— Ah...  saí  pra  dar  uma  volta  e  aproveitar  a  manhã.  -  falei  a Ah...  saí  pra  dar  uma  volta  e  aproveitar  a  manhã.  -  falei  a   
primeira coisa que me veio à cabeça e ela ergueu uma sobrancelha.primeira coisa que me veio à cabeça e ela ergueu uma sobrancelha.

—— De pijama? De pijama?
—— Hum...  não  tem  ninguém  na  rua  a  essa  hora  então  não  tem Hum...  não  tem  ninguém  na  rua  a  essa  hora  então  não  tem   

problema. Mas e você, o que faz acordada tão cedo? - perguntei indo pegarproblema. Mas e você, o que faz acordada tão cedo? - perguntei indo pegar  
uma xícara.uma xícara.

—— Não consegui mais dormir. Não consegui mais dormir.
—— Estranho,  você  sempre  dorme até  tarde.  -  observei,  enquanto Estranho,  você  sempre  dorme até  tarde.  -  observei,  enquanto   

colocava café com leite na xícara. colocava café com leite na xícara. 
—— Pois  é...  bem  é  que...  sei  lá.  -  Mariana  hesitou  e  eu  tive  a Pois  é...  bem  é  que...  sei  lá.  -  Mariana  hesitou  e  eu  tive  a   
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impressão de que ela queria me contar alguma coisa, mas que por algumaimpressão de que ela queria me contar alguma coisa, mas que por alguma   
razão tinha desistido.razão tinha desistido.

—— Hã? Hã?
—— Esquece...  temos  que  sair  mais  cedo  hoje.  Vamos  ajudar  na Esquece...  temos  que  sair  mais  cedo  hoje.  Vamos  ajudar  na  

arrumação da praça para o evento de hoje. - anunciou ela toda eufórica.arrumação da praça para o evento de hoje. - anunciou ela toda eufórica.
—— Como assim vamos? Não me lembro de ter  me envolvido nisso. - Como assim vamos? Não me lembro de ter  me envolvido nisso. -   

retruquei levantando uma sobrancelha.retruquei levantando uma sobrancelha.
—— Não se preocupe, eu sei disso. Por isso eu mesma envolvi você e Não se preocupe, eu sei disso. Por isso eu mesma envolvi você e   

a Ághs.a Ághs.
—— Eu o quê? - Ágatha perguntou entrando na cozinha, e eu maneei Eu o quê? - Ágatha perguntou entrando na cozinha, e eu maneei   

a cabeça.a cabeça.
—— Você vai ajudar junto com Lavígnia e eu na arrumação da tarde Você vai ajudar junto com Lavígnia e eu na arrumação da tarde  

de cinema.de cinema.
—— Mesmo? Nem me lembro de ter concordado com isso mas... que Mesmo? Nem me lembro de ter concordado com isso mas... que  

legal! - minha irmã aceitou a ideia numa boa enquanto eu ainda relutava.legal! - minha irmã aceitou a ideia numa boa enquanto eu ainda relutava.
—— É por isso que eu gosto de cidade pequena – recomeçou Mariana É por isso que eu gosto de cidade pequena – recomeçou Mariana  

–  a  gente  se  envolve  mais  com  as  coisas  e  consequentemente  com  as–  a  gente  se  envolve  mais  com  as  coisas  e  consequentemente  com  as  
pessoas. Adoro estar envolvida nessas em tudo.pessoas. Adoro estar envolvida nessas em tudo.

—— E  envolver  os  outros  também.  -  observei  irônica,  mas  fui E  envolver  os  outros  também.  -  observei  irônica,  mas  fui   
ignorada pelas duas.ignorada pelas duas.

—— E eu não sei? E eu não sei?
—— Claro  que  sabe,  você  deveria  ter  visto  a  minha festa  no  mês Claro  que  sabe,  você  deveria  ter  visto  a  minha festa  no  mês  

passado. Foi algo fantástico. passado. Foi algo fantástico. 
Exibiu-se Mariana. Mas eu não estava mais ali. Minha mente tinhaExibiu-se Mariana. Mas eu não estava mais ali. Minha mente tinha   

outra vez se voltado para as coisas que andavam acontecendo comigo. Eoutra vez se voltado para as coisas que andavam acontecendo comigo. E  
minha certeza de que era algo dos caçadores, se fortalecia cada vez mais.minha certeza de que era algo dos caçadores, se fortalecia cada vez mais.   
Eu  sentia  que  tudo  aquilo  era  apenas  uma  tentativa  de  contato  delesEu  sentia  que  tudo  aquilo  era  apenas  uma  tentativa  de  contato  deles  
comigo. O porquê daquilo, era o que eu tinha que descobrir. Mas o quecomigo. O porquê daquilo, era o que eu tinha que descobrir. Mas o que   
deviam querer comigo? Quando dei por mim, o assunto que envolvia asdeviam querer comigo? Quando dei por mim, o assunto que envolvia as   
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duas comigo à mesa tinha acabado,  e as  duas estavam assim como eu,duas comigo à mesa tinha acabado,  e as  duas estavam assim como eu,   
totalmente  dispersas  em  algo.  O  fato  me  pareceu  bem  interessante  etotalmente  dispersas  em  algo.  O  fato  me  pareceu  bem  interessante  e  
prestei atenção na cena. Sim, elas estavam pensando muito em algo.prestei atenção na cena. Sim, elas estavam pensando muito em algo.

—— Bem... e a que horas nós vamos para a praça? - perguntei, tirando Bem... e a que horas nós vamos para a praça? - perguntei, tirando  
as duas do transe.as duas do transe.

—— Hã?  Ah...  lá  pelas  dez  horas  mais  ou  menos.  O  evento  vai Hã?  Ah...  lá  pelas  dez  horas  mais  ou  menos.  O  evento  vai   
começar  à  uma da  tarde  então  temos  que  ter  tudo  arrumado  até  lá.  -começar  à  uma da  tarde  então  temos  que  ter  tudo  arrumado  até  lá.  -   
respondeu minha prima.respondeu minha prima.

—— O quê?  Mas e como vamos almoçar? - protestou minha irmã. O quê?  Mas e como vamos almoçar? - protestou minha irmã.
—— Vou levar uns sanduíches.  - replicou Mariana ao se levantar e Vou levar uns sanduíches.  - replicou Mariana ao se levantar e   

Ágatha trocou um olhar resignado comigo.Ágatha trocou um olhar resignado comigo.
Como planejado, às dez  horas saímos de casa no meu carro. MinhaComo planejado, às dez  horas saímos de casa no meu carro. Minha   

avó tinha ido mais cedo, como parte da associação de moradores da cidadeavó tinha ido mais cedo, como parte da associação de moradores da cidade  
ela tinha um pouco mais de coisas para se preocupar do que nós. Meu avôela tinha um pouco mais de coisas para se preocupar do que nós. Meu avô   
– como sempre – havia ido torturar peixinhos inocentes em algum rio ou– como sempre – havia ido torturar peixinhos inocentes em algum rio ou   
lago da cidade junto com os amigos. Quando estacionei na frente da praça,lago da cidade junto com os amigos. Quando estacionei na frente da praça,   
ela  já  estava  com  algum  movimento,  mas  apenas  do  pessoal  queela  já  estava  com  algum  movimento,  mas  apenas  do  pessoal  que  
organizaria a coisa.organizaria a coisa.

—— Vou no prédio  da prefeitura para pegar as coisas,  vocês  vem Vou no prédio  da prefeitura para pegar as coisas,  vocês  vem  
comigo? - perguntou Mariana ao sair do carro.comigo? - perguntou Mariana ao sair do carro.

—— Claro. - minha irmã e eu concordamos em uníssono. Claro. - minha irmã e eu concordamos em uníssono.
Momentos depois cada uma de nós voltava para a praça com umaMomentos depois cada uma de nós voltava para a praça com uma  

grande  caixa  de  papelão.  No caminho  cumprimentamos  várias  pessoasgrande  caixa  de  papelão.  No caminho  cumprimentamos  várias  pessoas  
conhecidas,  muitos  jovens  ali  tinham  brincado  conosco  nos  plácidosconhecidas,  muitos  jovens  ali  tinham  brincado  conosco  nos  plácidos  
tempos de infância.tempos de infância.

—— Vou colocar esses arranjos do outro lado. - Mariana anunciou se Vou colocar esses arranjos do outro lado. - Mariana anunciou se   
afastando.afastando.

—— E eu vou levar isso para a barraca de refrescos. Acho que vou ter E eu vou levar isso para a barraca de refrescos. Acho que vou ter   
ajudar a montá-la também. - disse Ágatha, torcendo o nariz.ajudar a montá-la também. - disse Ágatha, torcendo o nariz.
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—— Tudo bem, nos vemos depois. - concordei vendo-a se afastar. Eu Tudo bem, nos vemos depois. - concordei vendo-a se afastar. Eu  
só queria saber como faria para pendurar aquelas faixas sem ajuda.só queria saber como faria para pendurar aquelas faixas sem ajuda.

O  enorme  telão  onde  os  filmes  seriam  reproduzidos  já  estavaO  enorme  telão  onde  os  filmes  seriam  reproduzidos  já  estava  
montado  no  espaço  central  da  praça.  Barraquinhas  de  comes  e  bebesmontado  no  espaço  central  da  praça.  Barraquinhas  de  comes  e  bebes   
estavam sendo montadas ao redor da praça e em baixo das árvores. “estavam sendo montadas ao redor da praça e em baixo das árvores. “TardeTarde   
de cinema ao ar livre.  Uma realização da prefeitura de Bom Jesus, RSde cinema ao ar livre.  Uma realização da prefeitura de Bom Jesus, RS ” eram os” eram os  
dizeres orgulhosos da maior das faixas.  Exatamente a que eu teria  quedizeres orgulhosos da maior das faixas.  Exatamente a que eu teria  que  
colocar  no acesso principal  da praça.  Eu só  esperava encontrar  alguémcolocar  no acesso principal  da praça.  Eu só  esperava encontrar  alguém  
para me ajudar na tarefa. para me ajudar na tarefa. 

—— Oi Lavígnia, há quanto tempo hein? Tá tirando umas férias? - Oi Lavígnia, há quanto tempo hein? Tá tirando umas férias? -   
perguntou Eliana, a filha da dona do mercadinho que ficava na rua daperguntou Eliana, a filha da dona do mercadinho que ficava na rua da   
minha casa. Com a qual Ágatha e eu brincamos muito quando pequenas.minha casa. Com a qual Ágatha e eu brincamos muito quando pequenas.

—— Pois  é...  cansei  dos  ares  poluídos  da  capital.  -  respondi Pois  é...  cansei  dos  ares  poluídos  da  capital.  -  respondi   
continuando a andar. Não era verdade, eu amava até mesmo o cheiro decontinuando a andar. Não era verdade, eu amava até mesmo o cheiro de  
combustível que os carros deixavam no ar. Eu amava a minha cidade, mascombustível que os carros deixavam no ar. Eu amava a minha cidade, mas  
simplesmente precisava ficar longe por um tempo.simplesmente precisava ficar longe por um tempo.

—— Posso imaginar, a gente se vê mais tarde. Posso imaginar, a gente se vê mais tarde.
—— Claro, até lá. Claro, até lá.
Concordei, indo em direção à entrada principal da praça. Larguei aConcordei, indo em direção à entrada principal da praça. Larguei a   

faixa ao pé de uma árvore grande e fui atrás de uma escada. Consegui quefaixa ao pé de uma árvore grande e fui atrás de uma escada. Consegui que  
me emprestassem uma de metal,  fui  com ela  até  a  árvore e  comecei  ame emprestassem uma de metal,  fui  com ela  até  a  árvore e  comecei  a   
prender a faixa em um dos galhos.prender a faixa em um dos galhos.

—— Oi, quer ajuda? - ouvi uma voz conhecida e ao olhar para baixo vi Oi, quer ajuda? - ouvi uma voz conhecida e ao olhar para baixo vi  
Lídia com um sorriso no rosto.Lídia com um sorriso no rosto.

—— Ah, como vai Lídia? Você chegou na hora certa, pode prender a Ah, como vai Lídia? Você chegou na hora certa, pode prender a  
outra  ponta  para  mim? -  pedi,  indicando  a  outra   árvore  há  uma boaoutra  ponta  para  mim? -  pedi,  indicando  a  outra   árvore  há  uma boa   
distância.distância.

—— Claro. - prontificou-se ela, e antes que eu pudesse recomendar- Claro. - prontificou-se ela, e antes que eu pudesse recomendar-
lhe que conseguisse uma escada, ou esperasse eu terminar, ela já estavalhe que conseguisse uma escada, ou esperasse eu terminar, ela já estava  
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quase na outra árvore.quase na outra árvore.

“Quero ver como ela vai prender a faixa sem a ajuda de uma escada.”“Quero ver como ela vai prender a faixa sem a ajuda de uma escada.”

Pensei  ao  terminar  de  prender  a  faixa.  Quando olhei  na  direçãoPensei  ao  terminar  de  prender  a  faixa.  Quando olhei  na  direção  
dela, descobri que Lídia tinha – sabe-se lá como – subido na bifurcação dadela, descobri que Lídia tinha – sabe-se lá como – subido na bifurcação da  
árvore e  se pendurado num galho alto, onde prendia a outra ponta daárvore e  se pendurado num galho alto, onde prendia a outra ponta da  
faixa. Fiquei olhando a cena meio pasma. Como ela tinha conseguido subirfaixa. Fiquei olhando a cena meio pasma. Como ela tinha conseguido subir   
na bifurcação da árvore se a mesma era mais alta que ela? Lídia devia terna bifurcação da árvore se a mesma era mais alta que ela? Lídia devia ter   
no máximo um metro e sessenta e cinco de altura.no máximo um metro e sessenta e cinco de altura.

“ Bem, não esqueça que ela ainda é a garota estranha do parque! ”“ Bem, não esqueça que ela ainda é a garota estranha do parque! ”

Lembrei a mim mesma. Com a nossa aproximação e a consequenteLembrei a mim mesma. Com a nossa aproximação e a consequente  
amizade, eu tinha meio que deixado pra lá a cena do parque. Mas  issoamizade, eu tinha meio que deixado pra lá a cena do parque. Mas  isso   
não mudava o fato de que ela parecia ter uma  extrema habilidade em tirarnão mudava o fato de que ela parecia ter uma  extrema habilidade em tirar  
os pés do chão.os pés do chão.

—— Lídia. Como conseguiu subir aí? - indaguei olhando para cima. Lídia. Como conseguiu subir aí? - indaguei olhando para cima.  
Ela deu um meio sorriso e ao terminar com a faixa pulou para o chãoEla deu um meio sorriso e ao terminar com a faixa pulou para o chão   
numa aterrissagem quase sem ruído algum. numa aterrissagem quase sem ruído algum. 

—— Ah,  eu  adoro  subir  em árvores.  Passei  minha infância  inteira Ah,  eu adoro  subir  em árvores.  Passei  minha infância  inteira   
brincando de escalar as árvores da floresta perto do haras. - explicou elabrincando de escalar as árvores da floresta perto do haras. - explicou ela   
parecendo orgulhosa, para minha expressão confusa.parecendo orgulhosa, para minha expressão confusa.

—— Ah...  parece bem razoável.  Eu já  estava começando a associar Ah...  parece bem razoável.  Eu já  estava começando a associar   
você com a mulher gavião. - brinquei e nós duas rimos.você com a mulher gavião. - brinquei e nós duas rimos.

—— Sério? Adoro ela, é minha heroína favorita. - comentou enquanto Sério? Adoro ela, é minha heroína favorita. - comentou enquanto  
voltávamos na direção da caixa de papelão.voltávamos na direção da caixa de papelão.

—— A minha é a Mulher Maravilha, acho o máximo mulheres fortes e A minha é a Mulher Maravilha, acho o máximo mulheres fortes e   
poderosas.poderosas.
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—— Isso  mesmo, totalmente independentes.  Nada de depender de Isso  mesmo, totalmente independentes.  Nada de depender de  
homens!  homens!  

Completou Lídia enquanto nos sentávamos na grama e tirávamos asCompletou Lídia enquanto nos sentávamos na grama e tirávamos as  
fileiras de luzinhas que iríamos ter que desembaraçar. fileiras de luzinhas que iríamos ter que desembaraçar. 

—— Isso mesmo. - concordei, rindo. Isso mesmo. - concordei, rindo.
—— Nossa, quem será que fez isso com as luzes? Nossa, quem será que fez isso com as luzes?
—— Provavelmente quem as tirou da decoração de Natal. - falei. Provavelmente quem as tirou da decoração de Natal. - falei.
—— Hum... vai dar o maior trabalho desembaraçar tudo. - reclamou Hum... vai dar o maior trabalho desembaraçar tudo. - reclamou  

ela ocupada em tentar salvar as luzes do emaranhado.ela ocupada em tentar salvar as luzes do emaranhado.
—— Ai... é mesmo. - suspirei – Seus irmãos estão por aqui? - mudei de Ai... é mesmo. - suspirei – Seus irmãos estão por aqui? - mudei de   

assunto.assunto.
—— Hum-hum.... Léo está ajudando na instalação da tela e do som, e Hum-hum.... Léo está ajudando na instalação da tela e do som, e  

o Neit deve estar carregando alguma coisa por aí. As garotas daqui brigamo Neit deve estar carregando alguma coisa por aí. As garotas daqui brigam   
pra ver quem consegue a atenção dele por mais tempo. - contou com umpra ver quem consegue a atenção dele por mais tempo. - contou com um  
risinho.risinho.

—— Hum, posso imaginar. - falei meio incomodada... mas por quê? Hum, posso imaginar. - falei meio incomodada... mas por quê?
—— A ex dele é meio maluca, sabe? Tomara que não esteja por aí pra A ex dele é meio maluca, sabe? Tomara que não esteja por aí pra   

fazer "ceninhas". fazer "ceninhas". 
—— Hã? Como assim? - franzi as sobrancelhas. Hã? Como assim? - franzi as sobrancelhas.
—— Ela  ainda  é  superapaixonada  pelo  Neit,  mas  ele  terminou  o Ela  ainda  é  superapaixonada  pelo  Neit,  mas  ele  terminou  o  

namoro por causa dos ciúmes exagerados dela.namoro por causa dos ciúmes exagerados dela.
—— E ela não aceita isso? E ela não aceita isso?
—— Exatamente. - confirmou Lídia e eu apertei os lábios. Exatamente. - confirmou Lídia e eu apertei os lábios.
Não era de se estranhar que Neitan tivesse uma legião de garotasNão era de se estranhar que Neitan tivesse uma legião de garotas  

apaixonadas atrás dele. Mas isso não era lá um assunto muito meu, de fatoapaixonadas atrás dele. Mas isso não era lá um assunto muito meu, de fato   
que tratei de não dar atenção à isso.que tratei de não dar atenção à isso.

—— Nossa, que tempo maluco. - Lídia comentou olhando para o céu Nossa, que tempo maluco. - Lídia comentou olhando para o céu  
que aos poucos tornava-se nublado.que aos poucos tornava-se nublado.

—— Hum... só espero que não comece a chover. - desejei. Hum... só espero que não comece a chover. - desejei.
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—— Não vi nada na previsão do tempo sobre chuva, na verdade o Não vi nada na previsão do tempo sobre chuva, na verdade o  
domingo era para ser de sol entre nuvens. É por isso que digo que essedomingo era para ser de sol entre nuvens. É por isso que digo que esse   
tempo está maluco, tomara  mesmo que não chova.tempo está maluco, tomara  mesmo que não chova.

Ela falou calmamente enquanto desenrolava os fios. ImediatamenteEla falou calmamente enquanto desenrolava os fios. Imediatamente  
algo me veio à mente,  Harriet.  A vampira que tinha o estranho dom ealgo me veio à mente,  Harriet.  A vampira que tinha o estranho dom e  
influenciar  o  clima  e  seus  elementos.  Seria  ela  a  provocar  as  nuvensinfluenciar  o  clima  e  seus  elementos.  Seria  ela  a  provocar  as  nuvens   
pesadas que impediam que a luz do sol nos alcançasse? Eu tinha as minhaspesadas que impediam que a luz do sol nos alcançasse? Eu tinha as minhas   
dúvidas.  Na  verdade,  depois  das  coisas  estranhas  que  andavam  medúvidas.  Na  verdade,  depois  das  coisas  estranhas  que  andavam  me  
acontecendo, eu sentia minha aversão por eles voltar a crescer. Aos poucosacontecendo, eu sentia minha aversão por eles voltar a crescer. Aos poucos   
estava voltando a vê-los como assassinos que deveriam ser detidos. É claroestava voltando a vê-los como assassinos que deveriam ser detidos. É claro   
que em contra  partida  havia  meus sentimentos  por Damian.  Eu estavaque em contra  partida  havia  meus sentimentos  por Damian.  Eu estava  
começando a ficar realmente confusa.começando a ficar realmente confusa.

—— Credo, como existe gente sem noção. Olha só. - a voz de Lídia me Credo, como existe gente sem noção. Olha só. - a voz de Lídia me   
trouxe de volta.trouxe de volta.

—— O quê? - perguntei sem entender e ela apontou para além da fita O quê? - perguntei sem entender e ela apontou para além da fita   
que fechava a praça.que fechava a praça.

—— Aquela garota, que esquisita. Aquela garota, que esquisita.
Segui a direção que ela apontava e levei  um susto.  Eu reconheciSegui a direção que ela apontava e levei  um susto.  Eu reconheci   

imediatamente a pessoa que havia chamado a atenção de Lídia. Não eraimediatamente a pessoa que havia chamado a atenção de Lídia. Não era  
exatamente uma pessoa. Seus cabelos extremamente vermelhos chamavamexatamente uma pessoa. Seus cabelos extremamente vermelhos chamavam  
a atenção de longe, o vestido preto e decotado ia até os joelhos e ela sea atenção de longe, o vestido preto e decotado ia até os joelhos e ela se   
protegia  da  quase  inexistente  luz  do  sol  com uma sombrinha preta  deprotegia  da  quase  inexistente  luz  do  sol  com uma sombrinha preta  de  
renda.  Bem  ao  estilo  do  começo  do  século  passado.  Marianjel.  Estavarenda.  Bem  ao  estilo  do  começo  do  século  passado.  Marianjel.  Estava  
parada  na  frente  da  praça  e  olhava  com interesse  ao  redor.  Mudei  deparada  na  frente  da  praça  e  olhava  com interesse  ao  redor.  Mudei  de   
posição sentando-me com as costas apoiadas contra o tronco da árvore,posição sentando-me com as costas apoiadas contra o tronco da árvore,   
afim de que ela  não me visse.  Mas o que ela  estava fazendo ali?  Teriaafim de que ela  não me visse.  Mas o que ela  estava fazendo ali?  Teria   
Harriet sumido com o sol para que aquela maldita procurasse uma vítimaHarriet sumido com o sol para que aquela maldita procurasse uma vítima  
em plena luz do dia?em plena luz do dia?

—— É mesmo – concordei tentando parecer indiferente – nem tem sol É mesmo – concordei tentando parecer indiferente – nem tem sol  
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e ela está com uma sombrinha. Maluca mesmo. e ela está com uma sombrinha. Maluca mesmo. 
—— Mas  está  chamando  a  atenção  dos  garotos.  -  observou  ela Mas  está  chamando  a  atenção  dos  garotos.  -  observou  ela   

puxando o celular do bolso.puxando o celular do bolso.
—— Ela é bonita, sabe como os garotos são. - apontei dando mais uma Ela é bonita, sabe como os garotos são. - apontei dando mais uma   

espiada na vampira antipática. Felizmente ela não havia me visto. Eu nãoespiada na vampira antipática. Felizmente ela não havia me visto. Eu não  
queria que eles soubessem que eu estava em Bom Jesus. queria que eles soubessem que eu estava em Bom Jesus. 

—— Pois é. - concordou Lídia parecendo digitar uma mensagem. Pois é. - concordou Lídia parecendo digitar uma mensagem.
Segui os movimentos de Marianjel por mais alguns segundos, antesSegui os movimentos de Marianjel por mais alguns segundos, antes   

dela caminhar até uma Mercedes preta pelo lado do passageiro e sumir.dela caminhar até uma Mercedes preta pelo lado do passageiro e sumir.   
Sacudi  a  cabeça  sem  compreender.  Parecia  procurar  alguém  ou  talvezSacudi  a  cabeça  sem  compreender.  Parecia  procurar  alguém  ou  talvez  
quisesse conferir alguma coisa. Eu só esperava que não estivem todos porquisesse conferir alguma coisa. Eu só esperava que não estivem todos por   
ali afim se aproveitarem-se da grande aglomeração de pessoas que logo seali afim se aproveitarem-se da grande aglomeração de pessoas que logo se   
formaria na praça para fazerem alguma vítima. Lá no fundo, eu sabia queformaria na praça para fazerem alguma vítima. Lá no fundo, eu sabia que  
nem todos da casa Moreton Cavagnaro obedeciam o trato que restringianem todos da casa Moreton Cavagnaro obedeciam o trato que restringia  
sua escolha de sacrifícios. Eu só não entendia como sabia, mas sabia.sua escolha de sacrifícios. Eu só não entendia como sabia, mas sabia.

—— Oi meninas, muito trabalho aí? - ouvi a voz de Neitan, e ergui os Oi meninas, muito trabalho aí? - ouvi a voz de Neitan, e ergui os   
olhos para encontrá-lo usando uma regata verde escura. olhos para encontrá-lo usando uma regata verde escura. 

—— Já  estamos  terminando  de  desemaranhar  essas  luzinhas,  mas Já  estamos  terminando  de  desemaranhar  essas  luzinhas,  mas  
vamos  precisar  de  ajuda  para  colocá-las  no  lugar.  -  respondeu  Lídiavamos  precisar  de  ajuda  para  colocá-las  no  lugar.  -  respondeu  Lídia   
enquanto eu me levantava.enquanto eu me levantava.

—— Eu já terminei essas, me pediram para colocá-las nas árvores da Eu já terminei essas, me pediram para colocá-las nas árvores da   
frente da praça. Então... vou indo. - falei, dando uma olhadinha para elefrente da praça. Então... vou indo. - falei, dando uma olhadinha para ele   
que sorriu pra mim. que sorriu pra mim. 

Saí  em direção  à  árvore  onde  as  luzinhas  seriam colocadas  masSaí  em direção  à  árvore  onde  as  luzinhas  seriam colocadas  mas  
tropecei em um fio que havia sobrado. Quando olhei para trás, notei quetropecei em um fio que havia sobrado. Quando olhei para trás, notei que   
Neitan havia se agachado ao lado da irmã e os dois conversavam, pareciaNeitan havia se agachado ao lado da irmã e os dois conversavam, parecia  
um assunto sério. Um assunto que não era da minha conta, então tratei deum assunto sério. Um assunto que não era da minha conta, então tratei de  
ir cumprir minha parte na arrumação do lugar.ir cumprir minha parte na arrumação do lugar.

—— Quer ajuda? - ouvi a voz dele ao meu lado dois minutos depois. Quer ajuda? - ouvi a voz dele ao meu lado dois minutos depois.   
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Eu estava meio enrolada então era melhor aceitar.Eu estava meio enrolada então era melhor aceitar.
—— Claro, obrigada. - concordei e logo tudo estava arrumado. Claro, obrigada. - concordei e logo tudo estava arrumado.
—— Como você está hoje? - ele perguntou, ao prender a última ponta Como você está hoje? - ele perguntou, ao prender a última ponta   

do fio.do fio.
—— Hã? - indaguei confusa. Hã? - indaguei confusa.
—— Quase te atropelei ontem, lembra? Quase te atropelei ontem, lembra?
—— Ah... já que foi  Ah... já que foi quasequase eu diria que estou bem. - respondi com um eu diria que estou bem. - respondi com um  

risinho.risinho.
—— E sobre o resto? E sobre o resto?
—— Que resto? - repeti, me voltando para ele. Que resto? - repeti, me voltando para ele.
—— A parte de bancar a sedutora comigo. - Neitan trouxe de volta o A parte de bancar a sedutora comigo. - Neitan trouxe de volta o   

assunto que eu queria esquecer. Mas eu ia tentar disfarçar.assunto que eu queria esquecer. Mas eu ia tentar disfarçar.
—— Sedutora?! Do que está falando? - perguntei sem conter o riso. Ele Sedutora?! Do que está falando? - perguntei sem conter o riso. Ele   

riu de canto e depois de uma olhada perdida para o chão, chegou bemriu de canto e depois de uma olhada perdida para o chão, chegou bem  
perto de mim até que eu me encostasse na árvore.perto de mim até que eu me encostasse na árvore.

—— Isso não te  lembra nada? -  agora ele estava sendo sedutor ao Isso não te  lembra nada? -  agora ele estava sendo sedutor ao   
encostar as duas mãos na árvore, me deixando presa entre seus braços.encostar as duas mãos na árvore, me deixando presa entre seus braços.

—— Não. - neguei num sussurro e ele riu. Não. - neguei num sussurro e ele riu.
—— Por que você faz isso, Lavígnia? - cobrou ficando sério. Por que você faz isso, Lavígnia? - cobrou ficando sério.
—— Faço o quê? Faço o quê?
—— Me deixa confuso. - confessou ele e eu pisquei. Me deixa confuso. - confessou ele e eu pisquei.
—— Não sei do que você está falando, me deixe ir. - pedi. Não sei do que você está falando, me deixe ir. - pedi.
—— Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe.
—— Não, eu não sei!  O que deu em você Neitan? -  exigi, olhando Não, eu não sei!  O que deu em você Neitan? -  exigi, olhando   

firmemente para ele que depois de sustentar meu olhar por mais algunsfirmemente para ele que depois de sustentar meu olhar por mais alguns  
momentos, suspirou.momentos, suspirou.

—— Esquece, acho que só estou confundindo as coisas. - falou antes Esquece, acho que só estou confundindo as coisas. - falou antes   
de se afastar de mim, deixando-me completamente aturdida. de se afastar de mim, deixando-me completamente aturdida. 

Fiquei ali no mesmo lugar tentando entender o que tinha acabadoFiquei ali no mesmo lugar tentando entender o que tinha acabado  
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de acontecer. Mas como não encontrei outra resposta, além de Neitan estarde acontecer. Mas como não encontrei outra resposta, além de Neitan estar   
ficando maluco,  desisti  de tentar  compreender e  fui  até  a barraca ondeficando maluco,  desisti  de tentar  compreender e  fui  até  a barraca onde  
minha  irmã  estava.  O  tempo  passou  depressa  e  ao  meio  dia  e  meia,minha  irmã  estava.  O  tempo  passou  depressa  e  ao  meio  dia  e  meia,   
comemos  os  sanduíches  que  Mariana  tinha  levado  e  descansamos  umcomemos  os  sanduíches  que  Mariana  tinha  levado  e  descansamos  um  
pouco. À uma hora da tarde a praça foi liberada para o público e logopouco. À uma hora da tarde a praça foi liberada para o público e logo  
havia  muitas  pessoas  estendendo  toalhas  de  piquenique  na  grama  ouhavia  muitas  pessoas  estendendo  toalhas  de  piquenique  na  grama  ou  
armando suas cadeiras de praia.armando suas cadeiras de praia.

O primeiro filme da tarde era Piratas do Caribe – A Maldição doO primeiro filme da tarde era Piratas do Caribe – A Maldição do  
Pérola Negra. Junto com as garotas, sentei sob uma árvore de onde se tinhaPérola Negra. Junto com as garotas, sentei sob uma árvore de onde se tinha  
uma boa visão da tela. Pensei em evitar Neitan durante a tarde, mas assimuma boa visão da tela. Pensei em evitar Neitan durante a tarde, mas assim  
com Lídia e Léo, ele havia sumido. De certo tinham voltado para  casa.com Lídia e Léo, ele havia sumido. De certo tinham voltado para  casa.   
Aquele  evento  tinha  sido  uma ótima  ideia  pois  dava  a  impressão  queAquele  evento  tinha  sido  uma ótima  ideia  pois  dava  a  impressão  que   
quase toda a cidade estava ali e o filme arrancou muitas risadas e umaquase toda a cidade estava ali e o filme arrancou muitas risadas e uma  
salva de palmas quando acabou. Houve um intervalo de quinze minutos esalva de palmas quando acabou. Houve um intervalo de quinze minutos e   
quando o segundo filme começou a rodar,  10.000 A.C, resolvi dar umaquando o segundo filme começou a rodar,  10.000 A.C, resolvi dar uma  
volta.volta.

—— Meninas,  vou  esticar  um  pouco  as  pernas.  -  anunciei  me Meninas,  vou  esticar  um  pouco  as  pernas.  -  anunciei  me  
levantando.levantando.

—— Não vai ver o filme? - Mariana perguntou debaixo de seu boné de Não vai ver o filme? - Mariana perguntou debaixo de seu boné de  
sol lilás.sol lilás.

—— Não gosto desse, depois eu volto. Não gosto desse, depois eu volto.
—— Tá bem. Tá bem.
As duas disseram em uníssono e eu andei rápido para não ficar naAs duas disseram em uníssono e eu andei rápido para não ficar na   

frente  das  outras  pessoas  que  queriam  ver  o  filme.  Caminheifrente  das  outras  pessoas  que  queriam  ver  o  filme.  Caminhei   
vagarosamente ao redor da praça e comprei um saquinho de pipoca docevagarosamente ao redor da praça e comprei um saquinho de pipoca doce  
seguido de uma lata de chá gelado. Envolvida em meus pensamentos, nemseguido de uma lata de chá gelado. Envolvida em meus pensamentos, nem  
reparei o quanto havia me afastado da praça. Então resolvi ir para casa,reparei o quanto havia me afastado da praça. Então resolvi ir para casa,   
não era uma caminhada muito penosa e eu realmente precisava tomar umnão era uma caminhada muito penosa e eu realmente precisava tomar um  
banho pois estava suada de tanto trabalho que tive mais cedo. Sem contarbanho pois estava suada de tanto trabalho que tive mais cedo. Sem contar   

         † † 160160  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

que estava muito calor.que estava muito calor.
Mais tarde quando voltei  à praça,  o terceiro filme já  era exibido,Mais tarde quando voltei  à praça,  o terceiro filme já  era exibido,   

desta vez era para as crianças. A animação; Madagascar 1. De modo quedesta vez era para as crianças. A animação; Madagascar 1. De modo que   
muitas pessoas que tinham acompanhado os dois primeiros filmes haviamuitas pessoas que tinham acompanhado os dois primeiros filmes havia  
saído e muitas  crianças haviam chegado.  O tempo fechado não pareciasaído e muitas  crianças haviam chegado.  O tempo fechado não parecia   
afugentar ninguém e a iminência de uma chuva de verão não parecia serafugentar ninguém e a iminência de uma chuva de verão não parecia ser   
temida, já que o lugar ainda estava cheio. Eu havia trocado minha calçatemida, já que o lugar ainda estava cheio. Eu havia trocado minha calça   
jeans por um short e a regata, apenas por outra de uma cor diferente. Deijeans por um short e a regata, apenas por outra de uma cor diferente. Dei  
uma olhada em volta para ver se encontrava as garotas. Encontrei-as juntouma olhada em volta para ver se encontrava as garotas. Encontrei-as junto   
com  Lídia,  os  irmãos  e  o  primo,  além  dos  Nunes  e  Catarina,  numacom  Lídia,  os  irmãos  e  o  primo,  além  dos  Nunes  e  Catarina,  numa  
sorveteria do outro lado da rua.sorveteria do outro lado da rua.

As mesas ficavam ao ar livre, e eles ocupavam duas delas. Com umAs mesas ficavam ao ar livre, e eles ocupavam duas delas. Com um  
suspiro irritado, percebi que teria que ficar por ali mesmo, já que tentariasuspiro irritado, percebi que teria que ficar por ali mesmo, já que tentaria  
ignorar Neitan por causa daquela cena estranha de mais cedo. Então deiignorar Neitan por causa daquela cena estranha de mais cedo. Então dei   
uma de  uma de bond girlbond girl e saí me escondendo por trás das árvores para que não e saí me escondendo por trás das árvores para que não  
me vissem. Dei a volta no telão e passando pelo pessoal que cuidava dame vissem. Dei a volta no telão e passando pelo pessoal que cuidava da  
exibição dos filmes, vi a Igreja com as portas abertas. Parecia um conviteexibição dos filmes, vi a Igreja com as portas abertas. Parecia um convite   
que eu não pude recusar. Ao entrar na nave da bela construção gótica queque eu não pude recusar. Ao entrar na nave da bela construção gótica que   
havia levado dez anos para ser construída e concluída em 1929, senti umahavia levado dez anos para ser construída e concluída em 1929, senti uma  
onda infinita de paz. onda infinita de paz. 

Mesmo  não  sendo  católica,  nem  tendo  qualquer  ligação  com  aMesmo  não  sendo  católica,  nem  tendo  qualquer  ligação  com  a  
Igreja,  sempre me senti  bem vinda nas  missas que acompanhava meusIgreja,  sempre me senti  bem vinda nas  missas que acompanhava meus   
avós quando pequena. Sentei em um dos bancos do meio, quase tudo queavós quando pequena. Sentei em um dos bancos do meio, quase tudo que   
se podia ouvir era o som do filme vindo de fora e algumas vozes distantes.se podia ouvir era o som do filme vindo de fora e algumas vozes distantes.   
A única pessoa ali era eu. O que me levou a uma introspecção. A questãoA única pessoa ali era eu. O que me levou a uma introspecção. A questão   
que me fazia era se eu deveria ir mesmo até aquele lugar desconhecido naque me fazia era se eu deveria ir mesmo até aquele lugar desconhecido na   
floresta. Uma parte de mim queria ir e a outra dizia que era tudo umafloresta. Uma parte de mim queria ir e a outra dizia que era tudo uma   
maluquice.  Mas eu já  estava  ali,  o  que tinha a  perder?  Me perguntavamaluquice.  Mas eu já  estava  ali,  o  que tinha a  perder?  Me perguntava   
tomada de uma dúvida cruel. Envolvida naquela atmosfera de paz, passeitomada de uma dúvida cruel. Envolvida naquela atmosfera de paz, passei   
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um bom tempo perdida em meus pensamentos até  que o som do meuum bom tempo perdida em meus pensamentos até  que o som do meu  
celular tocando com  a música  celular tocando com  a música  BatllefieldBatllefield da Jordin Sparkrs pareceu ecoar da Jordin Sparkrs pareceu ecoar  
em toda a nave da Igreja. em toda a nave da Igreja. 

—— Alô? Alô?
—— Onde você está? - exigiu Mariana do outro lado da linha. Revirei Onde você está? - exigiu Mariana do outro lado da linha. Revirei   

os olhos.os olhos.
—— Estou na Igreja atrás do telão. Estou na Igreja atrás do telão.
—— Você sumiu! Você sumiu!
—— Adoro fazer isso. - zombei e a escutei suspirando, pelo que me Adoro fazer isso. - zombei e a escutei suspirando, pelo que me  

pareci, como irritação.pareci, como irritação.
—— Engraçadinha. Vai ficar aí ou vai vir assistir o próximo filme com Engraçadinha. Vai ficar aí ou vai vir assistir o próximo filme com  

a gente? Já está começando.a gente? Já está começando.
—— Que filme é? - perguntei ao me levantar.  Que filme é? - perguntei ao me levantar. 
—— Van Helsing – O Caçador de Monstros. Você adora esse filme, Van Helsing – O Caçador de Monstros. Você adora esse filme,   

né?né?
—— Sim, já encontro vocês. Sim, já encontro vocês.
Falei, encerrando a ligação, ao sair já se passava das seis horas daFalei, encerrando a ligação, ao sair já se passava das seis horas da  

tarde e com o tempo nublado, já estava bem escuro. As luzinhas amarelastarde e com o tempo nublado, já estava bem escuro. As luzinhas amarelas   
já iluminavam as árvores e o som da abertura do filme soava alto. Passeijá iluminavam as árvores e o som da abertura do filme soava alto. Passei   
pelo lado externo da praça para não atrapalhar o pessoal que havia lotadopelo lado externo da praça para não atrapalhar o pessoal que havia lotado  
o lugar outra vez. Eu não parecia a única fã do filme por ali. No mesmoo lugar outra vez. Eu não parecia a única fã do filme por ali. No mesmo   
lugar de antes,  embaixo de uma árvore, vi Mariana e Ágatha além doslugar de antes,  embaixo de uma árvore, vi Mariana e Ágatha além dos   
outros.  Quando  me viu,  Ágatha  levantou-se  e  veio  em  mim direção  –outros.  Quando  me viu,  Ágatha  levantou-se  e  veio  em  mim direção  –   
estando eu ainda longe.  estando eu ainda longe.  

—— Onde você se meteu guria? - exigiu ela – Por que  me deixou Onde você se meteu guria? - exigiu ela – Por que  me deixou  
sozinha  com  a  Mariana  e  esses  amigos  estranhos  dela?  -  minha  irmãsozinha  com  a  Mariana  e  esses  amigos  estranhos  dela?  -  minha  irmã   
sussurrou entredentes ao agarrar meu braço.sussurrou entredentes ao agarrar meu braço.

—— Hã? - não pude evitar de rir depois disso – Amigos estranhos? O Hã? - não pude evitar de rir depois disso – Amigos estranhos? O  
que aconteceu? Pensei que estivesse bem ansiosa pra conhecê-los.que aconteceu? Pensei que estivesse bem ansiosa pra conhecê-los.
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—— Tá, mas eles ainda são estranhos, né? Não me sinto à vontade Tá, mas eles ainda são estranhos, né? Não me sinto à vontade  
com eles.                                                      com eles.                                                      

—— Sério? - desdenhei, lembrando-me de ter sentindo a mesma coisa Sério? - desdenhei, lembrando-me de ter sentindo a mesma coisa   
quando os conheci.quando os conheci.

—— Sério sim!  Sério sim! 
—— Está bem, desculpe por ter esquecido você aqui com eles. Agora Está bem, desculpe por ter esquecido você aqui com eles. Agora  

vamos ver o filme.vamos ver o filme.
Disse  eu  já  indo  em  direção  de  onde  estavam.  Sentei  na  toalhaDisse  eu  já  indo  em  direção  de  onde  estavam.  Sentei  na  toalha   

grande ao lado de Mariana e minha irmã ficou ao meu lado. Tentei mantergrande ao lado de Mariana e minha irmã ficou ao meu lado. Tentei manter   
meus olhos fixos na tela, mas minha intenção foi traída pelo impulso demeus olhos fixos na tela, mas minha intenção foi traída pelo impulso de   
dar algumas olhadas furtivas para Neitan. Ele estava na outra ponta dadar algumas olhadas furtivas para Neitan. Ele estava na outra ponta da   
toalha – bem distante de mim – e não parecia prestar atenção ao filme.toalha – bem distante de mim – e não parecia prestar atenção ao filme.   
Parecia  pensativo  e  olhava  para  baixo.  Pelo  jeito,  eu  estava  sendoParecia  pensativo  e  olhava  para  baixo.  Pelo  jeito,  eu  estava  sendo  
correspondida em evitá-lo. Um pouco depois da metade do filme, quandocorrespondida em evitá-lo. Um pouco depois da metade do filme, quando   
a noite escura já havia caído por completo – senti sede.a noite escura já havia caído por completo – senti sede.

—— Vou comprar algo pra beber, você quer? - sussurrei para minha Vou comprar algo pra beber, você quer? - sussurrei para minha  
irmã.irmã.

—— Quero sim, obrigada. Quero sim, obrigada.
—— O que vai querer? - indaguei me preparando para levantar. O que vai querer? - indaguei me preparando para levantar.
—— Um refrigerante de laranja.  Um refrigerante de laranja. 
Pediu  ela  e  eu  assenti,  antes  de  me  levantar.  Minhas  pernas  jáPediu  ela  e  eu  assenti,  antes  de  me  levantar.  Minhas  pernas  já   

estavam  formigando  pelo  tempo  que  mantive-as  dobradas  na  mesmaestavam  formigando  pelo  tempo  que  mantive-as  dobradas  na  mesma  
posição. Enquanto caminhava pela calçada, tive a nítida impressão de verposição. Enquanto caminhava pela calçada, tive a nítida impressão de ver   
algo como um borrão se mover para atrás de uma árvore. Estaquei. Comalgo como um borrão se mover para atrás de uma árvore. Estaquei. Com  
um  olhar  receoso,  vasculhei  em  volta,  mas  não  vi  nada  além  doum  olhar  receoso,  vasculhei  em  volta,  mas  não  vi  nada  além  do   
movimento das pessoas ao meu redor. Engoli em seco e segui em direção àmovimento das pessoas ao meu redor. Engoli em seco e segui em direção à  
uma das barraquinhas que vendiam bebidas. Enquanto comprava um cáuma das barraquinhas que vendiam bebidas. Enquanto comprava um cá  
gelado para mim e o refrigerante para minha irmã, descobri do outro ladogelado para mim e o refrigerante para minha irmã, descobri do outro lado   
da rua uma figura estranha.da rua uma figura estranha.
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Era alguém de cerca de um metro e sessenta de altura, ou talvez umEra alguém de cerca de um metro e sessenta de altura, ou talvez um  
pouco mais que isso, e mesmo com o calor usava calça e moletom pretos. Opouco mais que isso, e mesmo com o calor usava calça e moletom pretos. O  
capuz estava puxado sobre a cabeça o que impossibilitava de ver seu rosto.capuz estava puxado sobre a cabeça o que impossibilitava de ver seu rosto.  
E  nitidamente,  me  encarava.  Voltei  a  atenção  para  o  homem  que  meE  nitidamente,  me  encarava.  Voltei  a  atenção  para  o  homem  que  me  
entregava as latinhas e depois de pagá-lo,  comecei o caminho de volta.entregava as latinhas e depois de pagá-lo,  comecei o caminho de volta.   
Meu coração aos poucos tinha seu ritmo aumentado e  minha boca estavaMeu coração aos poucos tinha seu ritmo aumentado e  minha boca estava   
seca.  Olhei  para  o  outro  lado,  mas  aquela  figura  não  estava  mais  lá.seca.  Olhei  para  o  outro  lado,  mas  aquela  figura  não  estava  mais  lá.   
Quando uma mão pousou em meu ombro, quase morri de susto. Quando uma mão pousou em meu ombro, quase morri de susto. 

—— O que houve? -  perguntou Neitan me olhando de uma forma O que houve? -  perguntou Neitan me olhando de uma forma  
avaliativa.avaliativa.

—— Você me assustou! - acusei-o, sentindo meu coração quase fazer Você me assustou! - acusei-o, sentindo meu coração quase fazer   
um buraco no meu peito e sair pulando.um buraco no meu peito e sair pulando.

—— Você  está  bem?  -  ela  perguntou  olhando  ao  redor  de  forma Você  está  bem?  -  ela  perguntou  olhando  ao  redor  de  forma  
minuciosa.minuciosa.

—— Estou sim, por que não estaria? Estou sim, por que não estaria?
—— Hum...  nada.  Resolvi  comprar  um  refrigerante  também.  - Hum...  nada.  Resolvi  comprar  um  refrigerante  também.  -  

anunciou ele tirando a mão do meu ombro, mas quando ele começou a seanunciou ele tirando a mão do meu ombro, mas quando ele começou a se   
afastar,  senti  uma urgência  irracional  de  ficar  perto  dele.  Eu me sentiaafastar,  senti  uma urgência  irracional  de  ficar  perto  dele.  Eu me sentia   
segura ao seu lado, embora não soubesse porquê. - Já sei o que você vaisegura ao seu lado, embora não soubesse porquê. - Já sei o que você vai   
dizer Lavígnia. - Neitan disse assim que me coloquei ao lado dele.dizer Lavígnia. - Neitan disse assim que me coloquei ao lado dele.

—— Sabe? - retruquei confusa. Sabe? - retruquei confusa.
—— Vai querer uma explicação sobre meu comportamento de hoje de Vai querer uma explicação sobre meu comportamento de hoje de   

manhã, e a explicação é que não consigo explicar minhas reações quandomanhã, e a explicação é que não consigo explicar minhas reações quando  
estou com você. Dessa forma estou saindo fora de mais uma discussão comestou com você. Dessa forma estou saindo fora de mais uma discussão com  
você.você.

Replicou  ele  sem me olhar.  Mas  eu  o  encarei  mais  confusa  queReplicou  ele  sem me olhar.  Mas  eu  o  encarei  mais  confusa  que  
antes, o que ele queria dizer com aquilo?antes, o que ele queria dizer com aquilo?

—— Hã... como é? Hã... como é?
—— Como você ouviu – reiterou ele virando-se para voltar e eu o Como você ouviu – reiterou ele virando-se para voltar e eu o   
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segui  –  é  estranho  como  em  quase  todas,  as  vezes  desde  que  nossegui  –  é  estranho  como  em  quase  todas,  as  vezes  desde  que  nos   
conhecemos,  acabamos brigando por alguma idiotice  que eu faço.  -  eleconhecemos,  acabamos brigando por alguma idiotice  que eu faço.  -  ele   
disse emburrado, o que admito que o deixava uma gracinha.disse emburrado, o que admito que o deixava uma gracinha.

—— Pois é... então é melhor deixar isso pra lá. - eu decidi e ele me Pois é... então é melhor deixar isso pra lá. - eu decidi e ele me   
olhou surpreso.olhou surpreso.

—— Sério? Você tem uma personalidade tão forte que achei que fosse Sério? Você tem uma personalidade tão forte que achei que fosse  
me xingar durante uns vinte minutos. - revelou me fazendo rir.me xingar durante uns vinte minutos. - revelou me fazendo rir.

—— Bem, obrigada por sua análise da minha personalidade. Mas o Bem, obrigada por sua análise da minha personalidade. Mas o  
fato é que brigo mais com você do que com meu namorado. Não gostofato é que brigo mais com você do que com meu namorado. Não gosto   
disso. - falei, vendo-o enrijecer, pareceu bem incomodado com a mençãodisso. - falei, vendo-o enrijecer, pareceu bem incomodado com a menção   
do meu namorado.do meu namorado.

—— De passar mais tempo comigo do que com ele? - disparou ele e eu De passar mais tempo comigo do que com ele? - disparou ele e eu  
estreitei os olhos.estreitei os olhos.

—— Isso não é verdade. Isso não é verdade.
—— Mesmo? - ele foi  bem irônico – então talvez seja porque você Mesmo? - ele foi  bem irônico – então talvez seja porque você   

sempre fica nervosa quando me aproximo? - disse ao se virar para mim esempre fica nervosa quando me aproximo? - disse ao se virar para mim e  
eu engoli em seco.eu engoli em seco.

—— Está confundindo as coisas, Neitan. - avisei e ele riu de canto. Está confundindo as coisas, Neitan. - avisei e ele riu de canto.
—— Isso desde a primeira vez que te vi. - ele disse parecendo meio Isso desde a primeira vez que te vi. - ele disse parecendo meio   

chateado e saiu me deixando perplexa.chateado e saiu me deixando perplexa.
Fiquei ali parada com as latinhas na mão enquanto tentava digerirFiquei ali parada com as latinhas na mão enquanto tentava digerir   

as palavras dele. E perguntei se Mariana estava mesmo certa em dizer queas palavras dele. E perguntei se Mariana estava mesmo certa em dizer que  
Neitan  estava  gostando  de  mim.  Sacudi  a  cabeça,  expulsando  aquelaNeitan  estava  gostando  de  mim.  Sacudi  a  cabeça,  expulsando  aquela  
hipótese pois eu realmente não queria lidar com algo desse tipo. Quandohipótese pois eu realmente não queria lidar com algo desse tipo. Quando  
voltei, entreguei o refrigerante para minha irmã e me sentei, bebericandovoltei, entreguei o refrigerante para minha irmã e me sentei, bebericando   
meu chá. Mas como eu já suspeitava, não consegui prestar mais atenção aomeu chá. Mas como eu já suspeitava, não consegui prestar mais atenção ao   
filme.filme.

—— Vai voltar pra Porto Alegre amanhã? - ouvi a voz de Ágatha e só Vai voltar pra Porto Alegre amanhã? - ouvi a voz de Ágatha e só  
aí me dei conta de que o filme já tinha acabado.aí me dei conta de que o filme já tinha acabado.
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—— Não sei, pensei em ficar mais um tempo por aqui. - respondeu Não sei, pensei em ficar mais um tempo por aqui. - respondeu  
Mariana e eu me levantei.Mariana e eu me levantei.

—— Sério? Mas e as suas aulas? Sério? Mas e as suas aulas?
Minha irmã perguntou,  mas eu não prestei  atenção à conversa eMinha irmã perguntou,  mas eu não prestei  atenção à conversa e   

olhei  ao  redor.  Como  já  passavam  das  oito  horas,  muitas  pessoas  jáolhei  ao  redor.  Como  já  passavam  das  oito  horas,  muitas  pessoas  já   
estavam deixando a praça, embora ainda faltasse o último filme, estavam deixando a praça, embora ainda faltasse o último filme, Uma NoiteUma Noite   
no Museu.no Museu.

—— Bem, nós já vamos indo. É um longo caminho até em casa. - falou Bem, nós já vamos indo. É um longo caminho até em casa. - falou  
Lídia se aproximando de nós.Lídia se aproximando de nós.

—— Nós também já vamos, mas o dia foi ótimo né? - Mariana falou. Nós também já vamos, mas o dia foi ótimo né? - Mariana falou.
—— Foi mesmo, precisamos repetir. Foi mesmo, precisamos repetir.
Depois de todo mundo se despedir de todo mundo, voltamos praDepois de todo mundo se despedir de todo mundo, voltamos pra   

casa no meu carro. Fiquei calada o tempo todo, minha cabeça estava umacasa no meu carro. Fiquei calada o tempo todo, minha cabeça estava uma  
bagunça e tudo que eu queria era ir para a minha cama. Dispensei o jantarbagunça e tudo que eu queria era ir para a minha cama. Dispensei o jantar  
e  escapuli  para  o  meu quarto  enquanto  as  meninas  e  os  avós  ficarame escapuli  para  o  meu quarto  enquanto  as  meninas  e  os  avós  ficaram  
conversando. Tapei a cabeça com o travesseiro e tive trabalho para pegarconversando. Tapei a cabeça com o travesseiro e tive trabalho para pegar   
no sono. Mas quando finalmente consegui, tive outra vez o mesmo sonho.no sono. Mas quando finalmente consegui, tive outra vez o mesmo sonho.  
A mesma cena na floresta, as mesmas pessoas enterrando a mesma caixa.A mesma cena na floresta, as mesmas pessoas enterrando a mesma caixa.   
Acordei e fiquei rolando na cama até pegar no sono outra vez e outra vez oAcordei e fiquei rolando na cama até pegar no sono outra vez e outra vez o   
sonho se repetiu e outra e mais outra. Até que sentei na cama, olhei para asonho se repetiu e outra e mais outra. Até que sentei na cama, olhei para a   
semi escuridão por alguns momentos e pulei da cama. Indo até a janela,semi escuridão por alguns momentos e pulei da cama. Indo até a janela,   
abri as cortinas e encarei a floresta escura.abri as cortinas e encarei a floresta escura.

—— Tudo bem, você quer que eu vá até aí, não é? Pois eu vou por um Tudo bem, você quer que eu vá até aí, não é? Pois eu vou por um   
fim nisso hoje.fim nisso hoje.

Falei  antes  de  correr  até  o  guarda roupas e  trocar  meu short  deFalei  antes  de  correr  até  o  guarda roupas e  trocar  meu short  de  
dormir por calça jeans, babylook e tênis. Eram pouco mais da uma e meiadormir por calça jeans, babylook e tênis. Eram pouco mais da uma e meia   
da manhã. Desci as escadas para o cozinha rápido e sem fazer barulho. Fuida manhã. Desci as escadas para o cozinha rápido e sem fazer barulho. Fui   
até uma das gavetas da cozinha onde ficavam os utensílios de jardinagematé uma das gavetas da cozinha onde ficavam os utensílios de jardinagem   
da  minha  vó  e  peguei  uma pazinha  e  em  outra  gaveta  consegui  umada  minha  vó  e  peguei  uma pazinha  e  em  outra  gaveta  consegui  uma   
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lanterna.  Eu  estava  completamente  decidida  a  fazer  uma  verdadeiralanterna.  Eu  estava  completamente  decidida  a  fazer  uma  verdadeira  
loucura. Abri a porta para os fundos com o mesmo cuidado para não fazerloucura. Abri a porta para os fundos com o mesmo cuidado para não fazer  
barulho e saí para o pátio.barulho e saí para o pátio.

A lua cheia iluminava a noite silenciosa, mas entre as árvores estavaA lua cheia iluminava a noite silenciosa, mas entre as árvores estava   
escuro. Atravessei a rua e entrei como um raio na floresta. Ao ter avançadoescuro. Atravessei a rua e entrei como um raio na floresta. Ao ter avançado  
uns vinte metros, parei. uns vinte metros, parei. 

“ Mas que droga estou fazendo? ”“ Mas que droga estou fazendo? ”

Me perguntei ao reparar a escuridão ao meu redor acompanhadaMe perguntei ao reparar a escuridão ao meu redor acompanhada  
pelos ruído dos animais da mata. Eu poderia acabar me perdendo e issopelos ruído dos animais da mata. Eu poderia acabar me perdendo e isso   
poderia custar minha vida. Quem me encontraria se isso acontecesse?poderia custar minha vida. Quem me encontraria se isso acontecesse?

“ Você não quer dar um jeito nisso tudo? Deixa de ser covarde! ”“ Você não quer dar um jeito nisso tudo? Deixa de ser covarde! ”

Gritei comigo mesma. Suspirei enquanto iluminava as plantas baixaGritei comigo mesma. Suspirei enquanto iluminava as plantas baixa  
em minha frente. Procurei por meu celular, mas é claro que não estava comem minha frente. Procurei por meu celular, mas é claro que não estava com  
ele.  Olhe  outra  vez  para  a  frente  e  lembrei  de  todos  os  sonhos  eele.  Olhe  outra  vez  para  a  frente  e  lembrei  de  todos  os  sonhos  e   
acontecimentos estranhos que haviam acontecido comigo e respirei fundo. acontecimentos estranhos que haviam acontecido comigo e respirei fundo. 

—— É agora ou nunca. É agora ou nunca.
Falei antes de me embrenhar entre as árvores. Eu não tinha ideia doFalei antes de me embrenhar entre as árvores. Eu não tinha ideia do  

caminho que estava fazendo, mas era como se soubesse exatamente paracaminho que estava fazendo, mas era como se soubesse exatamente para  
onde  estava  indo.  Meus  passos  eram  firmes  ao  contrário  da  minhaonde  estava  indo.  Meus  passos  eram  firmes  ao  contrário  da  minha   
respiração que oscilava, no fundo eu estava muito ansiosa para saber o querespiração que oscilava, no fundo eu estava muito ansiosa para saber o que  
havia naquele lugar. Mas o mais importante era; o que tinha a ver comigo?havia naquele lugar. Mas o mais importante era; o que tinha a ver comigo?

Depois de vinte minutos ou meia hora, vislumbrei entre as árvoresDepois de vinte minutos ou meia hora, vislumbrei entre as árvores  
uma pequeno espaço banhado pelo luar. Era uma clareira. Meu coraçãouma pequeno espaço banhado pelo luar. Era uma clareira. Meu coração  
disparou. Andei mais rápido e passei entre os troncos saindo na clareiradisparou. Andei mais rápido e passei entre os troncos saindo na clareira   
coberta pela grama, mas o que mais se destacava era a grande araucária.coberta pela grama, mas o que mais se destacava era a grande araucária.   
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Era ela mesma. A grande araucária de meu sonho repetido, com a mesmaEra ela mesma. A grande araucária de meu sonho repetido, com a mesma  
grande depressão em seu tronco. Só num lugar bem alto do que eu viagrande depressão em seu tronco. Só num lugar bem alto do que eu via   
neles,  o  que  me dizia  que  o  acontecimento  daquela  noite  e  esta  noite,neles,  o  que  me dizia  que  o  acontecimento  daquela  noite  e  esta  noite,   
estavam separados por muitos anos.estavam separados por muitos anos.

Caminhei pela clareira até parar no meio dela.  Olhei diretamenteCaminhei pela clareira até parar no meio dela.  Olhei diretamente   
para  a  árvore  grande  e  foi  como  se  visse  a  cena  daquelas  pessoas  separa  a  árvore  grande  e  foi  como  se  visse  a  cena  daquelas  pessoas  se   
desenrolando em minha frente. Corri e caí de joelhos ao pé da araucária.desenrolando em minha frente. Corri e caí de joelhos ao pé da araucária.   
Comecei a afastar as folhas que cobriam o chão, então posicionei a lanternaComecei a afastar as folhas que cobriam o chão, então posicionei a lanterna  
para  que  me  auxiliasse  e  comecei  a  cavar  a  terra  endurecida.  Estavapara  que  me  auxiliasse  e  comecei  a  cavar  a  terra  endurecida.  Estava  
possuída por uma força e um sentimento que não senti jamais. Algo que eupossuída por uma força e um sentimento que não senti jamais. Algo que eu  
não saberia explicar, mas que me impulsionava de uma forma que eu nãonão saberia explicar, mas que me impulsionava de uma forma que eu não   
podia  resistir.  Apenas  talvez o som de folhas  sendo esmagadas sob ospodia  resistir.  Apenas  talvez o som de folhas  sendo esmagadas sob os   
passos de alguém. De um salto me levantei, e apontei a lanterna para apassos de alguém. De um salto me levantei, e apontei a lanterna para a  
floresta. Meu coração saltava feito um louco, mas eu não estava com medo.floresta. Meu coração saltava feito um louco, mas eu não estava com medo.   
Sentia sim, algo muito estranho que dava a certeza de que se eu tivesse queSentia sim, algo muito estranho que dava a certeza de que se eu tivesse que  
lutar contra alguém para continuar o que estava fazendo, eu lutaria.lutar contra alguém para continuar o que estava fazendo, eu lutaria.

—— Lavígnia?  -  a  voz  conhecida  soou  por  trás  de  uma  lanterna Lavígnia?  -  a  voz  conhecida  soou  por  trás  de  uma  lanterna  
também e eu franzi o cenho.também e eu franzi o cenho.

—— Ágatha?  -  era  minha  irmã  ali  –  O  que  está  fazendo  aqui?  - Ágatha?  -  era  minha  irmã  ali  –  O  que  está  fazendo  aqui?  -   
indaguei completamente surpresa.indaguei completamente surpresa.
—— Posso perguntar a mesma coisa, o que faz no meio da floresta?Posso perguntar a mesma coisa, o que faz no meio da floresta?

—— Eu  cheguei  primeiro!  Eu  é  que  tenho  que  perguntar.  Como Eu  cheguei  primeiro!  Eu  é  que  tenho  que  perguntar.  Como  
chegou aqui, por que está aqui? Ágatha me diga!chegou aqui, por que está aqui? Ágatha me diga!

Exigi  perplexa,  e  minha irmã caminhou lentamente  analisando oExigi  perplexa,  e  minha irmã caminhou lentamente  analisando o   
lugar,  até para em minha frente.  Seus grandes olhos castanhos estavamlugar,  até para em minha frente.  Seus grandes olhos castanhos estavam  
assustados, mas havia uma força incomum em sua postura. assustados, mas havia uma força incomum em sua postura. 

—— Ok... chega de máscaras, já que não possível que estejamos aqui Ok... chega de máscaras, já que não possível que estejamos aqui   
por  uma  coincidência.  Não  larguei  a  faculdade  para  poder  descansar,por  uma  coincidência.  Não  larguei  a  faculdade  para  poder  descansar,  
larguei  porque há algum tempo venho tendo sonhos estranhos que melarguei  porque há algum tempo venho tendo sonhos estranhos que me  
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impulsionavam pra este lugar.impulsionavam pra este lugar.
Minha irmã confessou, fazendo-me sentir meus joelhos vacilarem.Minha irmã confessou, fazendo-me sentir meus joelhos vacilarem.   

Estava  acontecendo  a  mesma coisa  com nós  duas.  A mesma força  nosEstava  acontecendo  a  mesma coisa  com nós  duas.  A mesma força  nos  
atraía  e  guiava.  Era minha  hora de fazer  confissões também, mas nãoatraía  e  guiava.  Era minha  hora de fazer  confissões também, mas não  
tudo.tudo.

—— Está acontecendo a mesma coisa comigo... não sei explicar. Mas Está acontecendo a mesma coisa comigo... não sei explicar. Mas   
isso quase me enlouqueceu, tive que largar tudo e vir para cá. Para esteisso quase me enlouqueceu, tive que largar tudo e vir para cá. Para este  
lugar. - baixei os olhos, examinando o chão em volta.lugar. - baixei os olhos, examinando o chão em volta.

—— Não é possível – Ágatha sussurrou – o que está havendo com a Não é possível – Ágatha sussurrou – o que está havendo com a  
gente? Isso não é normal!gente? Isso não é normal!

—— Sei que não é, mas seja o que for. Vamos por um fim nisso hoje Sei que não é, mas seja o que for. Vamos por um fim nisso hoje   
mesmo... ou talvez começar. - vacilei na última palavra e a vi engolir emmesmo... ou talvez começar. - vacilei na última palavra e a vi engolir em  
seco.seco.

—— Então vamos... ouviu isso?  Então vamos... ouviu isso? 
—— Ouvi. - respondi, voltando a lanterna para a floresta, assim com Ouvi. - respondi, voltando a lanterna para a floresta, assim com  

Ágatha fez. Ágatha fez. 
—— Meninas? - a voz de Mariana soou antes que sua figura perplexa Meninas? - a voz de Mariana soou antes que sua figura perplexa   

surgisse à nossa frente.surgisse à nossa frente.
—— O que está fazendo aqui? - a pergunta saiu em uníssono. O que está fazendo aqui? - a pergunta saiu em uníssono.
—— O que vocês fazem aqui? -  devolveu Mariana sem esconder a O que vocês fazem aqui? -  devolveu Mariana sem esconder a  

surpresa.surpresa.
—— Deixa  eu  adivinhar  –  começou  minha  irmã  –  você  tem  tido Deixa  eu  adivinhar  –  começou  minha  irmã  –  você  tem  tido  

sonhos pra lá de estranhos que te mandam pra cá?sonhos pra lá de estranhos que te mandam pra cá?
Ela perguntou incondicionalmente séria e Mariana deixou o queixoEla perguntou incondicionalmente séria e Mariana deixou o queixo  

cair. O clima ficou mais estranho ainda.cair. O clima ficou mais estranho ainda.
—— Exatamente  isso  –  Mariana  admitiu  –  vão  me  dizer  que  está Exatamente  isso  –  Mariana  admitiu  –  vão  me  dizer  que  está  

acontecendo a mesma coisa com vocês? Embora já está claro que sim. acontecendo a mesma coisa com vocês? Embora já está claro que sim. 
—— Sim, tem alguma coisa anormal e estranha acontecendo com nós Sim, tem alguma coisa anormal e estranha acontecendo com nós   

três. Temos que saber o que é. - proferiu minha irmã e eu respirei fundo etrês. Temos que saber o que é. - proferiu minha irmã e eu respirei fundo e   
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rapidamente.rapidamente.
—— Então vamos lá. Então vamos lá.
Decidi, voltando para o pé da araucária. Continuei cavando a terraDecidi, voltando para o pé da araucária. Continuei cavando a terra   

escura  enquanto  as  meninas  ficaram  uma  de  cada  lado,  apontando  asescura  enquanto  as  meninas  ficaram  uma  de  cada  lado,  apontando  as   
lanternas para o buraco que – a cada pá de terra que eu tirava – fazia meulanternas para o buraco que – a cada pá de terra que eu tirava – fazia meu  
coração disparar mais. O silêncio era pesado embora, gritasse o que todascoração disparar mais. O silêncio era pesado embora, gritasse o que todas  
estávamos  sentindo.  Alguns  fios  do  meu  cabelos  caiam no  meu  rosto,estávamos  sentindo.  Alguns  fios  do  meu  cabelos  caiam no  meu  rosto,   
enquanto eu cavava cada vez com mais pressa. Finalmente eu saberia oenquanto eu cavava cada vez com mais pressa. Finalmente eu saberia o   
que estava dentro daquela caixa que via nos sonhos, assim como minhaque estava dentro daquela caixa que via nos sonhos, assim como minha   
irmã e minha prima. Então, a pá fez um ruído ao bater contra algo sólido.irmã e minha prima. Então, a pá fez um ruído ao bater contra algo sólido.   
Ofeguei.Ofeguei.

—— Encontrei. - anunciei, percebendo que as duas agachavam-se ao Encontrei. - anunciei, percebendo que as duas agachavam-se ao  
meu lado.meu lado.

—— É a caixa! - Mariana deduziu enquanto eu tirava a terra de sobre É a caixa! - Mariana deduziu enquanto eu tirava a terra de sobre  
algo prateado.algo prateado.

—— Isso  é  tão  estranho...  por  que  tivemos  exatamente  o  mesmo Isso  é  tão  estranho...  por  que  tivemos  exatamente  o  mesmo  
sonho, gente? Estou com medo disso. - Ágatha confidenciou.sonho, gente? Estou com medo disso. - Ágatha confidenciou.

—— Eu também. - Mariana concordou enquanto eu tirava do buraco Eu também. - Mariana concordou enquanto eu tirava do buraco  
aquele objeto misterioso.aquele objeto misterioso.

—— É  exatamente  como  eu  via...  -  sussurrei,  surpreendida  com a É  exatamente  como  eu  via...  -  sussurrei,  surpreendida  com a   
exatidão dos sonhos. Peguei a caixa e levantei. Fui seguida pelas duas até oexatidão dos sonhos. Peguei a caixa e levantei. Fui seguida pelas duas até o  
meio da clareira, onde a lua cheia em seu auge, brilhava sobre nós. meio da clareira, onde a lua cheia em seu auge, brilhava sobre nós. 

—— O que será que tem aí? - Ágatha inqueriu num fio de voz. O que será que tem aí? - Ágatha inqueriu num fio de voz.
——  EsseEsse é  o  grande  mistério,  mas  já  vamos  descobrir.  -  declarei, é  o  grande  mistério,  mas  já  vamos  descobrir.  -  declarei,   

sentando-me no chão e colocando a caixa em minha frente. As meninassentando-me no chão e colocando a caixa em minha frente. As meninas   
sentaram ao redor e formamos um círculo ao redor da caixa prateada.sentaram ao redor e formamos um círculo ao redor da caixa prateada.

—— Parece  bem antiga.  -  observou Mariana,  enquanto  eu tirava a Parece  bem antiga.  -  observou Mariana,  enquanto  eu tirava a  
terra  escura da tampa que ostentava arabescos típicos da decoração deterra  escura da tampa que ostentava arabescos típicos da decoração de  
objetos de alguns séculos atrás.objetos de alguns séculos atrás.
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—— Tenho certeza que sim – falei, erguendo a parte da tranca onde Tenho certeza que sim – falei, erguendo a parte da tranca onde   
deveria ter um cadeado – ok... vamos lá.deveria ter um cadeado – ok... vamos lá.

Anunciei, erguendo a tampa. Meu coração perdeu uma batida, e osAnunciei, erguendo a tampa. Meu coração perdeu uma batida, e os  
objetos prateados reluziram sob o luar. Não consegui acreditar no que viaobjetos prateados reluziram sob o luar. Não consegui acreditar no que via   
ali, não era possível.ali, não era possível.

—— Oh  minha  nossa!  -  minha  irmã  exclamou  –  Não  é  o  mesmo Oh  minha  nossa!  -  minha  irmã  exclamou  –  Não  é  o  mesmo  
símbolo da tatuagem do Zac?símbolo da tatuagem do Zac?

—— É sim – confirmou Mariana, pegando um dos cinco medalhões – É sim – confirmou Mariana, pegando um dos cinco medalhões –  
são os mesmos medalhões que eles usam!são os mesmos medalhões que eles usam!

Estendo a mão, peguei um deles e sob a luz da lanterna, descobri serEstendo a mão, peguei um deles e sob a luz da lanterna, descobri ser   
exatamente  o  mesmo  medalhão.  Prateado,  a  águia,  as  espadas,  as  seisexatamente  o  mesmo  medalhão.  Prateado,  a  águia,  as  espadas,  as  seis   
letras. Mas por quê?letras. Mas por quê?

—— O que significa  isso?  -  sussurrei  para  mim mesma,  então  um O que significa  isso?  -  sussurrei  para  mim mesma,  então  um  
sentimento  estranho  me  percorreu.  Um  bem  estar  inoportuno  para  asentimento  estranho  me  percorreu.  Um  bem  estar  inoportuno  para  a   
ocasião, como se eu tivesse encontrado algo há muito perdido.ocasião, como se eu tivesse encontrado algo há muito perdido.

—— Mas por que encontraríamos algo que não nos pertence? - Ágatha Mas por que encontraríamos algo que não nos pertence? - Ágatha  
fez a pergunta que eu tinha flutuando em minha mente.  fez a pergunta que eu tinha flutuando em minha mente.  

—— E se não deles? - Mariana sussurrou. E se não deles? - Mariana sussurrou.
—— É claro que é! Eu os vi usando. - replicou minha irmã. É claro que é! Eu os vi usando. - replicou minha irmã.
—— Talvez devêssemos perguntar pra eles.   Talvez devêssemos perguntar pra eles.  
Mariana  sugeriu,  mas  eu  me  sentia  alheia  ao  que  elas  falavam.Mariana  sugeriu,  mas  eu  me  sentia  alheia  ao  que  elas  falavam.  

Estava envolvida demais com o que sentia. Perdida era a melhor palavraEstava envolvida demais com o que sentia. Perdida era a melhor palavra   
para definir meu estado. Eu era a única ali que sabia sobre a história dopara definir meu estado. Eu era a única ali que sabia sobre a história do   
segredo que nossa família guardava, mas o que algo relacionado a Neitansegredo que nossa família guardava, mas o que algo relacionado a Neitan   
e a família dele teria a ver com a nossa? Quem me explicaria aquilo?e a família dele teria a ver com a nossa? Quem me explicaria aquilo?

—— Não. – eu disse – Se foi revelado para nós, eles não devem saber Não. – eu disse – Se foi revelado para nós, eles não devem saber   
porquê.porquê.

—— Então o que vamos fazer,  Lavígnia? Isso não é normal,  não é Então o que vamos fazer,  Lavígnia? Isso não é normal,  não é   
coincidência, nem nada que possamos explicar! Isso virou minha vida decoincidência, nem nada que possamos explicar! Isso virou minha vida de   
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pernas pro ar e agora que descobri o que tem aí, não sei o que é. - minhapernas pro ar e agora que descobri o que tem aí, não sei o que é. - minha   
irmã expôs muito bem o que eu também estava sentindo.irmã expôs muito bem o que eu também estava sentindo.

—— O que está acontecendo com a gente? – Mariana choramingou, O que está acontecendo com a gente? – Mariana choramingou,   
estava bem nervosa – Isso é impossível, é irreal demais.estava bem nervosa – Isso é impossível, é irreal demais.

—— Bem... – suspirei – Já disse Shakespeare que há muito mais coisas Bem... – suspirei – Já disse Shakespeare que há muito mais coisas  
entra o céu e a terra, do que possa pressupôr a nossa vã filosofia. - recitei,entra o céu e a terra, do que possa pressupôr a nossa vã filosofia. - recitei,   
ganhando um olhar resignado das duas.ganhando um olhar resignado das duas.

—— Então o que vamos fazer? - minha irmã perguntou. Então o que vamos fazer? - minha irmã perguntou.
—— Bem, pra começar, vamos voltar pra casa. - proferi ao largar o Bem, pra começar, vamos voltar pra casa. - proferi ao largar o  

objeto de volta na caixa. Elas fizeram o mesmo, mas não deixei de notar aobjeto de volta na caixa. Elas fizeram o mesmo, mas não deixei de notar a   
relutância. A mesma que senti ao colocar o que segura na caixa. Mas porrelutância. A mesma que senti ao colocar o que segura na caixa. Mas por   
quê? quê? 

—— É mesmo, temos que estar à beira da loucura para se enfiar na É mesmo, temos que estar à beira da loucura para se enfiar na  
floresta de madrugada.floresta de madrugada.

—— Verdade  –  Mariana  concordou  com  Ágatha  –  espero  que Verdade  –  Mariana  concordou  com  Ágatha  –  espero  que  
encontremos o caminho de volta.encontremos o caminho de volta.

Mas  para  desmentir  o  medo  de  minha  prima,  não  foi  difícilMas  para  desmentir  o  medo  de  minha  prima,  não  foi  difícil   
encontrar  o  caminho de volta para casa,  mesmo no meio das  sombras.encontrar  o  caminho de volta para casa,  mesmo no meio das  sombras.   
Ainda que entrecortada pelos raios lunares, a escuridão entre as árvoresAinda que entrecortada pelos raios lunares, a escuridão entre as árvores   
era intensa. Minha cabeça girava tentando encontrar uma resposta. Mas aera intensa. Minha cabeça girava tentando encontrar uma resposta. Mas a  
única que eu via, era voltar para Porto Alegra e pressionar o Conselho. Euúnica que eu via, era voltar para Porto Alegra e pressionar o Conselho. Eu   
tinha certeza de que eles saberiam me dizer algo a respeito daquilo. Portinha certeza de que eles saberiam me dizer algo a respeito daquilo. Por   
enquanto, eu não tinha a menor ideia se tudo o que eu sabia devido àenquanto, eu não tinha a menor ideia se tudo o que eu sabia devido à  
entrada no Conselho tinha relação ao que havia acontecido naquela noite.entrada no Conselho tinha relação ao que havia acontecido naquela noite.   
Mas de uma coisa eu tinha certeza; não contaria nada a elas.Mas de uma coisa eu tinha certeza; não contaria nada a elas.

—— A caixa fica com você, já que foi a primeira a chegar lá. - Ágatha A caixa fica com você, já que foi a primeira a chegar lá. - Ágatha  
apontou, assim que fechou a porta do meu quarto. Tínhamos entrado naapontou, assim que fechou a porta do meu quarto. Tínhamos entrado na   
casa  como  fugitivas  adolescentes,  no  meio  da  madrugada  e  sem fazercasa  como  fugitivas  adolescentes,  no  meio  da  madrugada  e  sem fazer   
ruídos.ruídos.
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—— É justo. - concordou Mariana sentando-se na cama. - Mas ainda É justo. - concordou Mariana sentando-se na cama. - Mas ainda   
acho que devíamos falar com o Neitan... tipo, é o mesmo símbolo que ele eacho que devíamos falar com o Neitan... tipo, é o mesmo símbolo que ele e   
os outros usam. Deve ter alguma relação.os outros usam. Deve ter alguma relação.

—— É claro que não, Mari! – minha irmã discordou -  O que eles vão É claro que não, Mari! – minha irmã discordou -  O que eles vão  
dizer se souberem que esbarramos em algo que é deles? A propósito, vocêdizer se souberem que esbarramos em algo que é deles? A propósito, você  
sabe o que significam?sabe o que significam?

—— Como eu saberia? Como eu saberia?
—— Porque vive grudada neles, oras! - disparou Ágatha. Porque vive grudada neles, oras! - disparou Ágatha.
—— Nunca perguntei. - lamentou com um suspiro. Nunca perguntei. - lamentou com um suspiro.
—— Então é só perguntar. Então é só perguntar.
—— Eu perguntei. - interrompi e ganhei um olhar curioso delas. Eu perguntei. - interrompi e ganhei um olhar curioso delas.
—— Mesmo? - a pergunta saiu em uníssono, mas a segunda parte veio Mesmo? - a pergunta saiu em uníssono, mas a segunda parte veio  

só de Ágatha – E o que descobriu?só de Ágatha – E o que descobriu?
—— Quase nada, Neit me disse que era uma antiga aliança da família Quase nada, Neit me disse que era uma antiga aliança da família  

deles. - respondi.deles. - respondi.
—— Mas que raios  temos a  ver  com isso?!  -  inqueriu  minha irmã Mas que raios  temos a  ver  com isso?!  -  inqueriu  minha irmã   

colocando as duas mão no rosto.colocando as duas mão no rosto.
—— Temos que descobrir. Mas como?  Temos que descobrir. Mas como? 
Mariana  perguntou  e  eu  suspirei.  A  coisa  estava  complicadaMariana  perguntou  e  eu  suspirei.  A  coisa  estava  complicada  

mesmo, eu tinha a impressão que havia uma linha tênue entre tudo o quemesmo, eu tinha a impressão que havia uma linha tênue entre tudo o que   
eu sabia e a explicação para o achado daquela noite. Mas eu simplesmenteeu sabia e a explicação para o achado daquela noite. Mas eu simplesmente  
não  conseguia  dar  o  salto  mental  necessário  para  juntar  os  pauzinhos.não  conseguia  dar  o  salto  mental  necessário  para  juntar  os  pauzinhos.   
Todavia, não havia problemas já que se eu não conseguisse arrancar deTodavia, não havia problemas já que se eu não conseguisse arrancar de   
alguém do maldito Conselho, arrancaria de Neitan. alguém do maldito Conselho, arrancaria de Neitan. 

—— Fiquem tranquilas meninas, eu sei o que fazer. Fiquem tranquilas meninas, eu sei o que fazer.
—— Sabe? - as duas perguntaram. Sabe? - as duas perguntaram.
—— Sim eu sei... mas infelizmente não posso contar pra vocês. Não Sim eu sei... mas infelizmente não posso contar pra vocês. Não  

agora  pelo  menos.  -  respondi,  prevendo que  faltava  muito  pouco  paraagora  pelo  menos.  -  respondi,  prevendo que  faltava  muito  pouco  para  
todos os segredos caírem por terra.todos os segredos caírem por terra.
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—— Por  que  não  pode  contar?  -  minha  irmã  exigiu,  juntando  as Por  que  não  pode  contar?  -  minha  irmã  exigiu,  juntando  as   
sobrancelhas.sobrancelhas.

—— O que você sabe, Lavígnia? - Mariana pressionou, levantando-se O que você sabe, Lavígnia? - Mariana pressionou, levantando-se  
da cama. da cama. 

—— Sei que não posso revelar um segredo porque ele não é só meu. Sei que não posso revelar um segredo porque ele não é só meu.   
Mas eu prometo que,  se  eu não ficar  satisfeita  com o que ouvir,  vocêsMas eu prometo que,  se  eu não ficar  satisfeita  com o que ouvir,  vocês   
saberão de tudo.saberão de tudo.

As duas trocaram um olhar assustado diante de minhas palavras.As duas trocaram um olhar assustado diante de minhas palavras.   
Certamente se perguntando do que eu estava falando.Certamente se perguntando do que eu estava falando.

—— Você  sabe  muito  mais  do  que  a  gente  não  é?  -  minha  irmã Você  sabe  muito  mais  do  que  a  gente  não  é?  -  minha  irmã   
sondou.sondou.

—— Não podem me chamar de louca outra vez, não é? Já que desta Não podem me chamar de louca outra vez, não é? Já que desta  
vez vocês viram com os próprios olhos. - joguei verde, relembrando quevez vocês viram com os próprios olhos. - joguei verde, relembrando que  
nem uma das duas tinha acreditado em mim depois do que aconteceu nonem uma das duas tinha acreditado em mim depois do que aconteceu no   
ano passado.ano passado.

—— Lavígnia... - Mariana começou, mas eu a interrompi. Lavígnia... - Mariana começou, mas eu a interrompi.
—— Está  tudo  bem,  não  vamos  reviver  aquela  ocasião.  Agora  o Está  tudo  bem,  não  vamos  reviver  aquela  ocasião.  Agora  o   

melhor que temos a fazer é ir dormir, já são quase três horas da manhã. -melhor que temos a fazer é ir dormir, já são quase três horas da manhã. -   
apontei o relógio e elas pareceram concordar.apontei o relógio e elas pareceram concordar.

—— É mesmo... de manhã podemos conversar melhor e resolver isso. É mesmo... de manhã podemos conversar melhor e resolver isso.
—— Concordo. - disse Mariana – boa noite meninas. Concordo. - disse Mariana – boa noite meninas.
—— Boa  noite.  -  respondemos  em  uníssono  e  assim que  ela  saiu, Boa  noite.  -  respondemos  em  uníssono  e  assim que  ela  saiu,   

Ágtha se voltou para mim.Ágtha se voltou para mim.
—— Seja lá o que você está escondendo irmã, vai ter que me contar. Seja lá o que você está escondendo irmã, vai ter que me contar.   

Não larguei minha vida no Amazonas por nada. - ela disse muito séria,Não larguei minha vida no Amazonas por nada. - ela disse muito séria,   
adulta como nunca e mostrava.adulta como nunca e mostrava.

—— Eu  prometo.  -  disse  com firmeza   pois  já  estava  cansada  de Eu  prometo.  -  disse  com firmeza   pois  já  estava  cansada  de   
guardar aquele segredo sozinha.guardar aquele segredo sozinha.

—— Ótimo mas antes de sair... - ela caminhou até a caixa em cima da Ótimo mas antes de sair... - ela caminhou até a caixa em cima da  
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cama e abrindo, pegou um medalhão – quero ficar com este. Pelo menoscama e abrindo, pegou um medalhão – quero ficar com este. Pelo menos   
para ter certeza de que tudo isso para ter certeza de que tudo isso aconteceu mesmo, quando amanhecer.aconteceu mesmo, quando amanhecer.

—— Claro. - concordei me sentindo física e mentalmente exausta. Claro. - concordei me sentindo física e mentalmente exausta.
—— Boa noite. - ela disse saindo. Boa noite. - ela disse saindo.
—— Boa noite.  Boa noite. 
Respondi,  fechando  a  porta.  Caminhei  de  volta  à  cama e  fitei  aRespondi,  fechando  a  porta.  Caminhei  de  volta  à  cama e  fitei  a  

caixa. Então eram medalhões o que aquelas pessoas enterram. Mas por quecaixa. Então eram medalhões o que aquelas pessoas enterram. Mas por que  
enterraram? Por que não queriam mais? Quem eram aquelas pessoas? Queenterraram? Por que não queriam mais? Quem eram aquelas pessoas? Que  
ligação tinham com Neitan e a família dele? Por que minha irmã e minhaligação tinham com Neitan e a família dele? Por que minha irmã e minha  
prima tiveram os mesmos sonhos que eu? Que força era essa que havia nosprima tiveram os mesmos sonhos que eu? Que força era essa que havia nos  
puxado para Bom Jesus? E o mais importante; o que nós tínhamos compuxado para Bom Jesus? E o mais importante; o que nós tínhamos com   
tudo isso?tudo isso?

Peguei um dos medalhões e o avaliei; parecia tão antigo. Forjado emPeguei um dos medalhões e o avaliei; parecia tão antigo. Forjado em  
m  metal  prateado  que  já  apresentava  alguns  pontos  pretos  porm  metal  prateado  que  já  apresentava  alguns  pontos  pretos  por  
envelhecimento.  Por  que  eu  me  sentia  tão  ligada  a  ele?  Meuenvelhecimento.  Por  que  eu  me  sentia  tão  ligada  a  ele?  Meu  
pressentimento que de que daria o  pressentimento que de que daria o  start  start  em algo muito grande, havia seem algo muito grande, havia se  
cumprido.  Em vez de resolver  tudo,  eu tinha descoberto que encontrarcumprido.  Em vez de resolver  tudo,  eu tinha descoberto que encontrar   
respostas, traz à tona muitas perguntas.respostas, traz à tona muitas perguntas.
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 9. Venatores o quê?  9. Venatores o quê? 

AAo acordar naquela atípica manhã de segunda-feira, descobri queo acordar naquela atípica manhã de segunda-feira, descobri que  

tinha dormido com o medalhão em minha mão.  Tinha sido bem difíciltinha dormido com o medalhão em minha mão.  Tinha sido bem difícil   
pensar em outra coisa e também conciliar o sono depois do que ocorreu.pensar em outra coisa e também conciliar o sono depois do que ocorreu.   
Por um lado eu estava de certa forma feliz por poder dividir o que estavaPor um lado eu estava de certa forma feliz por poder dividir o que estava  
passando  com alguém,  mas  por  outro,  estava  muito  mais  confusa  porpassando  com alguém,  mas  por  outro,  estava  muito  mais  confusa  por  
Mariana  e  Ágatha  estarem  passando  pela  mesma  coisa.  Aquilo  estavaMariana  e  Ágatha  estarem  passando  pela  mesma  coisa.  Aquilo  estava  
virando  uma  confusão  só,  não  havia  sentido.  Olhei  para  o  símbolovirando  uma  confusão  só,  não  havia  sentido.  Olhei  para  o  símbolo   
prateado  outra  vez  e  me  senti  tão  conectada  a  ele  e  a  alguma  coisaprateado  outra  vez  e  me  senti  tão  conectada  a  ele  e  a  alguma  coisa   
também. Algo difícil de explicar e forte de sentir. também. Algo difícil de explicar e forte de sentir. 

“Que estranho, por que estou sentindo isso?”“Que estranho, por que estou sentindo isso?”

Indaguei a mim mesma. Depois de um suspiro profundo, pulei daIndaguei a mim mesma. Depois de um suspiro profundo, pulei da   
cama e levei um susto ao perceber que já passavam das dez da manhã. Eucama e levei um susto ao perceber que já passavam das dez da manhã. Eu   
havia dormido muito, tinha que ir urgentemente para Porto Alegre e fazerhavia dormido muito, tinha que ir urgentemente para Porto Alegre e fazer   
algumas  perguntas.  Me vesti  bem rápido  e  com a  primeira  roupa  quealgumas  perguntas.  Me vesti  bem rápido  e  com a  primeira  roupa  que  
achei, lavei o rosto, escovei os dentes e arrumei os cabelos. Quando estavaachei, lavei o rosto, escovei os dentes e arrumei os cabelos. Quando estava   
em frente ao espelho do banheiro, peguei o medalhão sobre a pia. Sem meem frente ao espelho do banheiro, peguei o medalhão sobre a pia. Sem me  
dar conta do que estava fazendo, coloquei-o na corrente que Damian haviadar conta do que estava fazendo, coloquei-o na corrente que Damian havia   
me dado. Porém quando o coloquei no pescoço, me perguntei o que estavame dado. Porém quando o coloquei no pescoço, me perguntei o que estava   
fazendo. fazendo. 

Aquilo não era meu. Eu não poderia usá-lo! Bem, iria apenas usá-loAquilo não era meu. Eu não poderia usá-lo! Bem, iria apenas usá-lo  
para descobrir o que era e qual a ligação que fazia com as pessoas que opara descobrir o que era e qual a ligação que fazia com as pessoas que o   
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enterraram e comigo e as garotas. Sacudi a cabeça e o coloquei no bolso deenterraram e comigo e as garotas. Sacudi a cabeça e o coloquei no bolso de   
minha calça jeans. Desci as escadas e quando entrei na cozinha, encontreiminha calça jeans. Desci as escadas e quando entrei na cozinha, encontrei   
Mariana  lendo  um bilhete.  Os  cabelos  estavam arrumados  num coqueMariana  lendo  um bilhete.  Os  cabelos  estavam arrumados  num coque  
desajeitado e ainda usava a roupa de dormir. desajeitado e ainda usava a roupa de dormir. 

—— Bom dia. - falei, indo direto para a cafeteira. Bom dia. - falei, indo direto para a cafeteira.
—— Oi...  olha só o que a vó deixou pra você. - ela me entregou o Oi...  olha só o que a vó deixou pra você. - ela me entregou o   

bilhete e foi abrir a geladeira.bilhete e foi abrir a geladeira.
No  papel  minha  vó  escrevera  um  pedido  de  ajuda  urgente.  AsNo  papel  minha  vó  escrevera  um  pedido  de  ajuda  urgente.  As   

contas  da  escola  estavam  uma  bagunça  desde  que  o  administrador  secontas  da  escola  estavam  uma  bagunça  desde  que  o  administrador  se  
aposentou no mês anterior. E ela pedia para que fosse até lá para ajudar aaposentou no mês anterior. E ela pedia para que fosse até lá para ajudar a   
pôr  as  coisas  em  ordem.  O  que  consequentemente  me  tirava  da  rotapôr  as  coisas  em  ordem.  O  que  consequentemente  me  tirava  da  rota   
original dos meus planos para aquele dia. Revirei os olhos e suspirando,original dos meus planos para aquele dia. Revirei os olhos e suspirando,   
larguei o papel em cima do micro ondas. larguei o papel em cima do micro ondas. 

—— O que foi? - ela especulou. O que foi? - ela especulou.
—— Vou ter que trabalhar hoje. Vou ter que trabalhar hoje.
—— Quem mandou se formar em administração. Quem mandou se formar em administração.
—— Pois é... - murmurei enquanto me sentava à mesa com uma xícara Pois é... - murmurei enquanto me sentava à mesa com uma xícara  

de café com leite na mão.de café com leite na mão.
—— Lavígnia – ela sentou-se a minha frente – o que pretende fazer? Lavígnia – ela sentou-se a minha frente – o que pretende fazer?
—— Bem...  -  suspirei  –  acredito  que  posso  encontrar  algumas Bem...  -  suspirei  –  acredito  que  posso  encontrar  algumas  

respostas  com certas  respostas  com certas  pessoas.  Porém,  não posso  dizer  mais  nada.  -  mepessoas.  Porém,  não posso  dizer  mais  nada.  -  me  
esquivei, mas podia ver a dúvida e angústia em seus olhos castanhos.esquivei, mas podia ver a dúvida e angústia em seus olhos castanhos.

—— Não entendo como você pode saber mais...  Não entendo como você pode saber mais... 
—— Sobre o quê? - indagou minha irmã entrando na cozinha.       Sobre o quê? - indagou minha irmã entrando na cozinha.      
—— Como  assim  sobre  o  quê?  Ágatha,  vai  me  dizer  que  o  que Como  assim  sobre  o  quê?  Ágatha,  vai  me  dizer  que  o  que   

aconteceu  essa  madrugada  foi  algo  passível  de  se  esquecer  assim  tãoaconteceu  essa  madrugada  foi  algo  passível  de  se  esquecer  assim  tão  
rápido? - Mariana retrucou.                            rápido? - Mariana retrucou.                            

—— Estava  tentando  não  pensar  mais  naquilo,  obrigada  por  me Estava  tentando  não  pensar  mais  naquilo,  obrigada  por  me  
lembrar.lembrar.

         † † 177177  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

—— Veio do outro lado do país pra esquecer? - devolveu ela, as duas Veio do outro lado do país pra esquecer? - devolveu ela, as duas   
pareciam bem nervosas.pareciam bem nervosas.

—— Eu não sei  se quero saber o que é  isso,  estou confusa e com Eu não sei  se quero saber o que é  isso,  estou confusa e com  
medo!medo!

—— Gente, calma – pedi – ninguém vai conseguir nada se perder a Gente, calma – pedi – ninguém vai conseguir nada se perder a   
cabeça.cabeça.

Isso pareceu acalmar um pouco os ânimos. Minha irmã, depois deIsso pareceu acalmar um pouco os ânimos. Minha irmã, depois de   
pegar uma xícara de café, sentou-se à mesa conosco.pegar uma xícara de café, sentou-se à mesa conosco.

—— É verdade... mas então... há quanto tempo isso vem acontecendo É verdade... mas então... há quanto tempo isso vem acontecendo  
com vocês?com vocês?

—— Começou logo após meu aniversário. - confidenciou Mariana.  Começou logo após meu aniversário. - confidenciou Mariana. 
—— Foi  mais  ou menos quando começou comigo também.  -  disse Foi  mais  ou menos quando começou comigo também.  -  disse   

Ágatha.Ágatha.
—— Idem. - afirmei monossilábica. Idem. - afirmei monossilábica.
Os  minutos  seguintes  foram  confissões  de  nós  três.  Os  mesmosOs  minutos  seguintes  foram  confissões  de  nós  três.  Os  mesmos  

sonhos tinham  nos atormentado, as mesmas experiências sobrenaturais. Asonhos tinham  nos atormentado, as mesmas experiências sobrenaturais. A   
diferença é que eu sabia sobre os personagens de alguns sonhos e elas não.diferença é que eu sabia sobre os personagens de alguns sonhos e elas não.   
Vampiros. O que confirmava minha teoria de que os Caçadores tentavam,Vampiros. O que confirmava minha teoria de que os Caçadores tentavam,   
de  alguma  maneira,  entrar  em  contato  conosco.  Não  era  muito  parade  alguma  maneira,  entrar  em  contato  conosco.  Não  era  muito  para   
assustar, devido à ligação secular que nossa família tinha com eles. Semassustar, devido à ligação secular que nossa família tinha com eles. Sem  
falar é claro, em dividir a guarda do segredo da existência dos vampiros. falar é claro, em dividir a guarda do segredo da existência dos vampiros. 

—— Eu só não entendo como você pode saber de alguma coisa sobre Eu só não entendo como você pode saber de alguma coisa sobre   
isso, Lavígnia. Como sabe? - minha irmã tornou a pressionar.isso, Lavígnia. Como sabe? - minha irmã tornou a pressionar.

—— Não  posso  dizer.  -  murmurei,  puxando  meu  iPhone  branco Não  posso  dizer.  -  murmurei,  puxando  meu  iPhone  branco  
novinho do bolso, havia várias chamadas da minha avó. - Preciso ir agora,novinho do bolso, havia várias chamadas da minha avó. - Preciso ir agora,   
vou ajudar a vó com as contas da escola. - anunciei ao me levantar.vou ajudar a vó com as contas da escola. - anunciei ao me levantar.

—— Lavígnia – Mariana me chamou, estava muito séria – vou esperar Lavígnia – Mariana me chamou, estava muito séria – vou esperar  
um pouco,  até  a explicação que você disse que pode encontrar,  depoisum pouco,  até  a explicação que você disse que pode encontrar,  depois   
disso eu vou até o Neit e pergunto o que significam aqueles símbolos quedisso eu vou até o Neit e pergunto o que significam aqueles símbolos que   
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encontramos. encontramos. 
—— Esse é o meu plano B.  -  afirmei,  contando com a hipótese do Esse é o meu plano B.  -  afirmei,  contando com a hipótese do  

Conselho me dar evasivas que eu já sabia reconhecer de longe.Conselho me dar evasivas que eu já sabia reconhecer de longe.
Como o dia estava lindo – e eu queria tempo para pensar – resolvi irComo o dia estava lindo – e eu queria tempo para pensar – resolvi ir   

a pé até a escola de dança de minha vó. Eu não estava muito certa se mea pé até a escola de dança de minha vó. Eu não estava muito certa se me   
concentraria em algo naquele dia, mas tentaria. Pois de manhã cedo, no diaconcentraria em algo naquele dia, mas tentaria. Pois de manhã cedo, no dia   
seguinte, eu iria até Porto Alegre e falaria com eles. Embora uma ideia fixaseguinte, eu iria até Porto Alegre e falaria com eles. Embora uma ideia fixa   
estivesse começando a flutuar em meus pensamentos. Neitan e os outros.estivesse começando a flutuar em meus pensamentos. Neitan e os outros.   
Eles tinham segredinhos demais para ser um acaso estarem com aquelesEles tinham segredinhos demais para ser um acaso estarem com aqueles   
medalhões. A força de Neit, a agilidade de Lídia e a inteligência fora domedalhões. A força de Neit, a agilidade de Lídia e a inteligência fora do  
comum de Léo. Além é claro da estranha ligação que ouvi em Manauscomum de Léo. Além é claro da estranha ligação que ouvi em Manaus  
entre Zac e alguém, onde ele falava a respeito de minha irmã e eu. Elesentre Zac e alguém, onde ele falava a respeito de minha irmã e eu. Eles   
sabiam mesmo de alguma coisa.sabiam mesmo de alguma coisa.

Eu só não conseguia entender a relação deles com aquela história.Eu só não conseguia entender a relação deles com aquela história.   
Estaria eu envolvida em outro segredo sobrenatural ou eles é que faziamEstaria eu envolvida em outro segredo sobrenatural ou eles é que faziam  
parte do meu segredo sobrenatural? Em poucas horas eu saberia. Emboraparte do meu segredo sobrenatural? Em poucas horas eu saberia. Embora  
reconhecesse que me dava um pouco de medo. Mas a verdade seria muitoreconhecesse que me dava um pouco de medo. Mas a verdade seria muito  
melhor do que a eterna dúvida. E a promessa que eu tinha feito a mimmelhor do que a eterna dúvida. E a promessa que eu tinha feito a mim  
mesma de não descansar enquanto não encontrasse as respostas, não memesma de não descansar enquanto não encontrasse as respostas, não me  
deixaria desistir. O dia passou arrastando-se atrás das pilhas de papéis nodeixaria desistir. O dia passou arrastando-se atrás das pilhas de papéis no   
escritório administrativo da escola. Mas eu gostei.escritório administrativo da escola. Mas eu gostei.

Passar o dia inteiro ouvindo os clássicos tocados na aula de balé -Passar o dia inteiro ouvindo os clássicos tocados na aula de balé -   
além de me trazer belas lembranças do tempo em que a dança era o meualém de me trazer belas lembranças do tempo em que a dança era o meu   
sonho – ajudou a acalmar a ansiedade intensa que eu sentia, queria que osonho – ajudou a acalmar a ansiedade intensa que eu sentia, queria que o   
dia seguinte chegasse de uma vez para ter minhas explicações.dia seguinte chegasse de uma vez para ter minhas explicações.

—— Não posso acreditar que conseguiu resolver quase tudo em um Não posso acreditar que conseguiu resolver quase tudo em um  
único dia, querida. - minha avó disse impressionada quando lhe mostrei asúnico dia, querida. - minha avó disse impressionada quando lhe mostrei as   
coisas em ordem.coisas em ordem.

—— Modéstia à parte, sou boa no que faço – brinquei – vou tomar Modéstia à parte, sou boa no que faço – brinquei – vou tomar  
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alguma coisa e depois termino. - falei, indo em direção a cantina.alguma coisa e depois termino. - falei, indo em direção a cantina.
—— Tem certeza? Você vai acabar muito tarde. Tem certeza? Você vai acabar muito tarde.
—— Não tem problema. - afirmei antes de perdê-la de vista. Não tem problema. - afirmei antes de perdê-la de vista.
Ao  chegar  na  cantina,  pedi  um suco  de  laranja  e  um sanduícheAo chegar  na  cantina,  pedi  um suco  de  laranja  e  um sanduíche  

natural. As últimas aulas do dia estavam acabando e os alunos iam saindo.natural. As últimas aulas do dia estavam acabando e os alunos iam saindo.  
Entre eles  estavam muitas amigas do tempo que fazíamos aulas juntas.Entre eles  estavam muitas amigas do tempo que fazíamos aulas juntas.   
Acabei conversando tempo demais com elas e quando foram embora, jáAcabei conversando tempo demais com elas e quando foram embora, já   
era  noite.  Pedi  as  chaves para minha vó,  prometendo que terminaria oera noite.  Pedi  as  chaves para minha vó,  prometendo que terminaria o  
trabalho bem rápido e iria logo para casa.trabalho bem rápido e iria logo para casa.

—— Se é o que você quer... aqui está. - disse ela, me dando as chaves. Se é o que você quer... aqui está. - disse ela, me dando as chaves.
—— É sim, preciso me distrair. É sim, preciso me distrair.

            Afirmei ao pegá-las. Logo eu estava sozinha na escola grande e            Afirmei ao pegá-las. Logo eu estava sozinha na escola grande e   
escura. Apenas a luz do escritório estava ligada e um trovão imenso meescura. Apenas a luz do escritório estava ligada e um trovão imenso me  
avisou que logo choveria. Ao terminar todo o trabalho, fechei a porta doavisou que logo choveria. Ao terminar todo o trabalho, fechei a porta do   
escritório atrás de mim. Dando de cara com um saguão enorme, vazio eescritório atrás de mim. Dando de cara com um saguão enorme, vazio e   
escuro, assim como todas as salas e corredores. Tentei ignorar o receio queescuro, assim como todas as salas e corredores. Tentei ignorar o receio que   
sentia  devido  à  escuridão,  solidão e  trovões  lá  fora.  Fui  em direção assentia  devido  à  escuridão,  solidão e  trovões  lá  fora.  Fui  em direção as  
portas duplas de vidro e madeira, tudo que se podia ouvir era o som dosportas duplas de vidro e madeira, tudo que se podia ouvir era o som dos   
meus passos ecoando pelo vazio. Já do lado de fora, tranquei as portas emeus passos ecoando pelo vazio. Já do lado de fora, tranquei as portas e   
coloquei as chaves no bolso de trás.coloquei as chaves no bolso de trás.

Antes de descer os cinco degraus até a calçada, dei uma olhada aoAntes de descer os cinco degraus até a calçada, dei uma olhada ao   
redor.  As  ruas  estavam  perturbadoramente  vazias.  Passavam  algunsredor.  As  ruas  estavam  perturbadoramente  vazias.  Passavam  alguns  
poucos minutos das oito horas da noite e estava escuro demais graças aopoucos minutos das oito horas da noite e estava escuro demais graças ao   
tempo fechado que ameaçava uma tempestade de verão. Engoli em seco etempo fechado que ameaçava uma tempestade de verão. Engoli em seco e  
me amaldiçoei por não ter ido de carro, agora teria que voltar andandome amaldiçoei por não ter ido de carro, agora teria que voltar andando  
para casa. Uma lufada de vento varreu várias folhas do chão, atirando-aspara casa. Uma lufada de vento varreu várias folhas do chão, atirando-as  
no ar e contra as luzes dos postes que já estavam acesas. Tentei ser rápidano ar e contra as luzes dos postes que já estavam acesas. Tentei ser rápida   
quando comecei  a caminhar para casa.  Um ou outro carro passava porquando comecei  a caminhar para casa.  Um ou outro carro passava por  
mim,  mas logo entrei  pelas  ruas  adjacentes  -  que fariam meu caminhomim, mas logo entrei  pelas  ruas  adjacentes  -  que fariam meu caminho   
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menos longo – e lá não haveria carros.menos longo – e lá não haveria carros.
Eu caminhava bem rápido e sem olhar para os lados, mas isso nãoEu caminhava bem rápido e sem olhar para os lados, mas isso não   

me garantia que meu pressentimento de estar sendo seguida era mentira.me garantia que meu pressentimento de estar sendo seguida era mentira.   
A pequena rua onde eu estava era fechada dos dois lados pelas paredesA pequena rua onde eu estava era fechada dos dois lados pelas paredes   
altas de tijolos vermelhos do depósito do mercado e de uma loja. Haviaaltas de tijolos vermelhos do depósito do mercado e de uma loja. Havia   
também alguns  prédios  que  serviam de  depósitos  para  outros  lugares,também alguns  prédios  que  serviam de  depósitos  para  outros  lugares,   
todos estavam fechados. Balancei a cabeça com força para afastar aqueletodos estavam fechados. Balancei a cabeça com força para afastar aquele  
pressentimento, mas um barulho nas enormes latas de lixo arás de mim,pressentimento, mas um barulho nas enormes latas de lixo arás de mim,   
me fez virar bruscamente para encarar uma rua vazia.me fez virar bruscamente para encarar uma rua vazia.

Senti  meu corpo  estremecer  e  meus  joelhos  vacilaram.  Me volteiSenti  meu corpo  estremecer  e  meus  joelhos  vacilaram.  Me voltei   
rapidamente para frente, caminhei alguns passos. rapidamente para frente, caminhei alguns passos. 

“ Estou ficando paranoica, só pode. ”“ Estou ficando paranoica, só pode. ”

Pensei, abraçando meu corpo, pois uma inexplicável onda de umPensei, abraçando meu corpo, pois uma inexplicável onda de um  
frio inexistente me atingiu. Mas outra vez um som – desta vez ao meu ladofrio inexistente me atingiu. Mas outra vez um som – desta vez ao meu lado   
– me fez sobressaltar para ver um borrão escuro cruzar a viela entre dois– me fez sobressaltar para ver um borrão escuro cruzar a viela entre dois  
prédios. Estaquei. Eu estava mesmo sendo seguida. Meus lábios tremeramprédios. Estaquei. Eu estava mesmo sendo seguida. Meus lábios tremeram  
e  comecei  a  me  indagar  se  era  um bandido  humano ou um assassinoe  comecei  a  me  indagar  se  era  um bandido  humano ou um assassino   
vampiro. O medo me fazia tremer e meus passos vacilavam. vampiro. O medo me fazia tremer e meus passos vacilavam. 

“ Ande rápido Lavígnia, ande! ”“ Ande rápido Lavígnia, ande! ”

Ordenei  a  mim mesma.  Mas  minhas  pernas  se  recusavam a  meOrdenei  a  mim mesma.  Mas  minhas  pernas  se  recusavam a  me  
obedecer. O som de latas desta vez o lado direito me fez virar para não verobedecer. O som de latas desta vez o lado direito me fez virar para não ver   
nada.  E  depois  atrás  de  mim,  dos  lados,  pelos  telhados.  Ele  estavanada.  E  depois  atrás  de  mim,  dos  lados,  pelos  telhados.  Ele  estava   
brincando comigo. Tentei correr, pois estava claro que estava na mira debrincando comigo. Tentei correr, pois estava claro que estava na mira de   
um vampiro. Um empurrão – não muito forte – em minhas costas me fezum vampiro. Um empurrão – não muito forte – em minhas costas me fez  
lutar para manter o equilíbrio. E quando consegui me pôr em pé outra vez,lutar para manter o equilíbrio. E quando consegui me pôr em pé outra vez,   
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em minha frente estava uma figura soturna. Recuei alguns passos sem tirarem minha frente estava uma figura soturna. Recuei alguns passos sem tirar   
meus  olhos  do  vampiro  magro,  pálido  e  da  minha  altura.  Os  olhosmeus  olhos  do  vampiro  magro,  pálido  e  da  minha  altura.  Os  olhos  
avermelhados e a expressão debochada me lembraram Juan. Mas é óbvioavermelhados e a expressão debochada me lembraram Juan. Mas é óbvio   
que não era ele, pois Juan estava morto.que não era ele, pois Juan estava morto.

—— Tão  bonita  –  ele  disse  de  forma  arrastada  enquanto  me Tão  bonita  –  ele  disse  de  forma  arrastada  enquanto  me  
examinava calmamente – assim dificulta meu trabalho. Tão bonita...examinava calmamente – assim dificulta meu trabalho. Tão bonita...

Ele repetiu enquanto eu recuava. Os cabelos eram pretos e as roupasEle repetiu enquanto eu recuava. Os cabelos eram pretos e as roupas  
– jeans e camiseta – pareciam envelhecidas.– jeans e camiseta – pareciam envelhecidas.

—— Quem é você? - sussurrei, tentando ganhar tempo e ele revirou os Quem é você? - sussurrei, tentando ganhar tempo e ele revirou os   
olhos.olhos.

—— Sempre as mesmas perguntas... - debochou – vamos pular esta Sempre as mesmas perguntas... - debochou – vamos pular esta   
parte.parte.

Decidiu e o brilho repentino em seus olhos me avisou de que eleDecidiu e o brilho repentino em seus olhos me avisou de que ele   
atacaria. Recuei vários passos tropeçando, mas ao invés de me atacar, oatacaria. Recuei vários passos tropeçando, mas ao invés de me atacar, o  
vampiro caiu no chão. vampiro caiu no chão. 

—— Oh minha nossa... - sussurrei ao me deparar com a imagem  Oh minha nossa... - sussurrei ao me deparar com a imagem deledele. -. -  
Caçador.Caçador.

Cobri os lábios com a mão enquanto vislumbrava com sua figuraCobri os lábios com a mão enquanto vislumbrava com sua figura  
imponente. Alto, forte e poderoso. O vampiro levantou-se, mas não deuimponente. Alto, forte e poderoso. O vampiro levantou-se, mas não deu   
muito mais trabalho para aquele ser incrível do que um golpe certeiro demuito mais trabalho para aquele ser incrível do que um golpe certeiro de  
sua espada de prata.  A cabeça do vampiro  rolou pelo chão no mesmosua espada de prata.  A cabeça do vampiro  rolou pelo chão no mesmo   
instante  que  incandescia  assim  como  seu  corpo  que  queimava,  e  logoinstante  que  incandescia  assim  como  seu  corpo  que  queimava,  e  logo  
viraria cinzas. Olhei ofegante para aquela figura misteriosa que tinha seviraria cinzas. Olhei ofegante para aquela figura misteriosa que tinha se  
transformado no alvo da minha obsessão. O Caçador guardou a espada natransformado no alvo da minha obsessão. O Caçador guardou a espada na   
bainha presa às costas e se virou, caminhando normalmente.  bainha presa às costas e se virou, caminhando normalmente.  

—— Espere! - gritei e ele parou, mas não se virou – Quem é você? Por Espere! - gritei e ele parou, mas não se virou – Quem é você? Por   
que nunca  que nunca  mostra o rosto? - minhas perguntas saíram vacilantes, mas eumostra o rosto? - minhas perguntas saíram vacilantes, mas eu  
precisava tomar coragem e precisava tomar coragem e descobrir mais sobre ele. Mas depois de hesitardescobrir mais sobre ele. Mas depois de hesitar  
alguns segundos, ele continuou caminhando. Fui atrás dele impelida poralguns segundos, ele continuou caminhando. Fui atrás dele impelida por   
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uma curiosidade sufocante.uma curiosidade sufocante.
—— Por favor, eu preciso saber. O que faz aqui? Como me encontrou? Por favor, eu preciso saber. O que faz aqui? Como me encontrou?  

Por favor...Por favor...
Implorei mas mesmo assim ele saltou com uma agilidade absurda,Implorei mas mesmo assim ele saltou com uma agilidade absurda,   

sobre uma lixeira e daí para cima de um dos prédios. Senti vontade desobre uma lixeira e daí para cima de um dos prédios. Senti vontade de   
chorar, eu tinha chegado tão perto. Estaquei naquele lugar, repassando ochorar, eu tinha chegado tão perto. Estaquei naquele lugar, repassando o   
que tinha acabado de ocorrer. Então a chuva desabou com força sobre Bomque tinha acabado de ocorrer. Então a chuva desabou com força sobre Bom  
Jesus. Fechei os olhos e suspirei com força. Depois de alguns segundos,Jesus. Fechei os olhos e suspirei com força. Depois de alguns segundos,   
olhei para trás e vi que a chuva forte tratava de levar as cinzas do vampiroolhei para trás e vi que a chuva forte tratava de levar as cinzas do vampiro   
para um bueiro. Depois de me dar conta do perigo que havia corrido e depara um bueiro. Depois de me dar conta do perigo que havia corrido e de  
que havia sido salva – mais uma vez – de uma morte horrível. Achei muitoque havia sido salva – mais uma vez – de uma morte horrível. Achei muito   
melhor ir correndo para casa. E foi isso que eu fiz. A chuva ensopava meusmelhor ir correndo para casa. E foi isso que eu fiz. A chuva ensopava meus  
cabelos e minhas roupas, as gotas corriam pelo meu rosto e meus passoscabelos e minhas roupas, as gotas corriam pelo meu rosto e meus passos  
apressados faziam as poças de água espirrar. apressados faziam as poças de água espirrar. 

Mas  em  minha  corrida  enlouquecida,  algo  me  fez  parar  tãoMas  em  minha  corrida  enlouquecida,  algo  me  fez  parar  tão  
bruscamente que quase caí. Surgido como uma miragem, em minha frentebruscamente que quase caí. Surgido como uma miragem, em minha frente  
estava ele outra vez, o Caçador. Atrás dele um poste iluminava a rua, masestava ele outra vez, o Caçador. Atrás dele um poste iluminava a rua, mas   
jogando luz em suas  costas,  obscurecia  seu rosto  protegido pelo  capuzjogando luz em suas  costas,  obscurecia  seu rosto  protegido pelo  capuz   
abaixado. Por minutos sem fim, tudo que se podia ouvir, era o som daabaixado. Por minutos sem fim, tudo que se podia ouvir, era o som da   
chuva entre nós.chuva entre nós.

—— Você  voltou  –  consegui  falar  com  um  meio  sorriso  que  logo Você  voltou  –  consegui  falar  com  um  meio  sorriso  que  logo  
sumiu – obrigada por salvar minha vida... outra vez. - agradeci mas elesumiu – obrigada por salvar minha vida... outra vez. - agradeci mas ele   
não se moveu, sua cabeça estava abaixada e  não se moveu, sua cabeça estava abaixada e  ele parecia não me olhar –ele parecia não me olhar –  
quem é você? - insisti ao ver que ele não me responderia. Mais minutosquem é você? - insisti ao ver que ele não me responderia. Mais minutos  
sem fim se arrastaram, um suspense agoniante.sem fim se arrastaram, um suspense agoniante.

—— Você sabe quem eu sou. - sua voz firme atravessou a chuva em Você sabe quem eu sou. - sua voz firme atravessou a chuva em  
minha direção.minha direção.

—— Não... eu não sei. - respondi confusa. Não... eu não sei. - respondi confusa.
Ele não respondeu. Respirando bem fundo, tive a iniciativa de darEle não respondeu. Respirando bem fundo, tive a iniciativa de dar   
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um passo em sua direção. Ainda assim o Caçador não se moveu, o que meum passo em sua direção. Ainda assim o Caçador não se moveu, o que me  
encorajou a continuar me aproximando.encorajou a continuar me aproximando.

—— Quem é você? - perguntei, tentando ver seu rosto. Quem é você? - perguntei, tentando ver seu rosto.
Com  mais  coragem  ainda  me  aproximei  tanto  que  apenasCom  mais  coragem  ainda  me  aproximei  tanto  que  apenas   

centímetros  nos  separavam. Ele  estava permitindo que eu chegasse tãocentímetros  nos  separavam. Ele  estava permitindo que eu chegasse tão  
perto, talvez não quisesse mais guardar segredo sobre sua identidade.perto, talvez não quisesse mais guardar segredo sobre sua identidade.

—— Deixe-me saber, Caçador. Quem você é... Deixe-me saber, Caçador. Quem você é...
Estendi minhas mãos com relutância para sua figura imóvel, toqueiEstendi minhas mãos com relutância para sua figura imóvel, toquei   

o capuz que cobria sua cabeça.  Meu coração saltava enlouquecido pelao capuz que cobria sua cabeça.  Meu coração saltava enlouquecido pela   
expectativa de  saber  –  finalmente  –  quem era ele  e  talvez assim,  obterexpectativa de  saber  –  finalmente  –  quem era ele  e  talvez assim,  obter  
algumas respostas ou muitas. Empurrei o capuz com cuidado, tinha medoalgumas respostas ou muitas. Empurrei o capuz com cuidado, tinha medo   
dele  simplesmente  desparecer  da  minha frente.  Mas  ele  permaneceu,  edele  simplesmente  desparecer  da  minha frente.  Mas  ele  permaneceu,  e   
enquanto eu empurrava o capuz para trás ele levantou a cabeça. Minhaenquanto eu empurrava o capuz para trás ele levantou a cabeça. Minha  
respiração sumiu completamente.respiração sumiu completamente.

—— Neitan.  -  um sussurro  sufocado  escapou pelos  meus  lábios  – Neitan.  -  um sussurro  sufocado  escapou pelos  meus  lábios  –   
Você... você é o Caçador. - falei, recuando alguns passos.Você... você é o Caçador. - falei, recuando alguns passos.

—— Não sei porque está tão surpresa. Não sei porque está tão surpresa.
Disse ele, olhando-me através da chuva. Eu estava completamenteDisse ele, olhando-me através da chuva. Eu estava completamente   

sem ação! Eu suspeitava que Neit e os outros estivessem de alguma formasem ação! Eu suspeitava que Neit e os outros estivessem de alguma forma   
envolvidos com a história dos caçadores.  Mas ele não estava envolvidoenvolvidos com a história dos caçadores.  Mas ele não estava envolvido  
com o Caçador, ele era o Caçador!com o Caçador, ele era o Caçador!

—— Mas como eu saberia? - consegui perguntar. Mas como eu saberia? - consegui perguntar.
—— Você sabe. - foi só o que ele disse. Você sabe. - foi só o que ele disse.
—— Por que não me contou antes? Sabe o quanto fiquei obcecada com Por que não me contou antes? Sabe o quanto fiquei obcecada com  

o Caçador... quer dizer com você? - gritei.o Caçador... quer dizer com você? - gritei.
—— Porque eu não sabia se podia confiar em você! – ele gritou de Porque eu não sabia se podia confiar em você! – ele gritou de   

volta – Nem sei se posso confiar agora. - Neitan falou as últimas palavrasvolta – Nem sei se posso confiar agora. - Neitan falou as últimas palavras   
em voz mais baixa.em voz mais baixa.

—— Como assim? Por que não confiaria em mim? Eu também faço Como assim? Por que não confiaria em mim? Eu também faço  
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parte disso! Eu sei que você sabe!parte disso! Eu sei que você sabe!
Falei em voz alta enquanto voltava a me aproximar dele. Seus olhosFalei em voz alta enquanto voltava a me aproximar dele. Seus olhos  

verdes  e  intensos  focaram os  meus  de  uma maneira  que pareciam ververdes  e  intensos  focaram os  meus  de  uma maneira  que pareciam ver   
minha alma. Havia raiva ou revolta neles.minha alma. Havia raiva ou revolta neles.

—— É mesmo? - pareceu cético. É mesmo? - pareceu cético.
—— É claro que sim! É claro que sim!
—— Ah é? Então quem é seu   Ah é? Então quem é seu  namoradonamorado? - a pergunta saiu como um? - a pergunta saiu como um  

tiro  tiro  que me atingiu em cheio. Ele havia visto Damian, então essa era aque me atingiu em cheio. Ele havia visto Damian, então essa era a   
razão pela qual eles se odiavam! Será que Damian sabia que Neit era orazão pela qual eles se odiavam! Será que Damian sabia que Neit era o   
Caçador? Neit sabia que meu namorado era um vampiro – Não sei de queCaçador? Neit sabia que meu namorado era um vampiro – Não sei de que   
lado você está lado você está jogando, Lavígnia.jogando, Lavígnia.

—— Então você sempre soube. - sussurrei estupefata, lembrando de Então você sempre soube. - sussurrei estupefata, lembrando de  
quantas vezes os quantas vezes os dois haviam se encontrado. A raiva que havia entre elesdois haviam se encontrado. A raiva que havia entre eles   
era  muito  mais  do  que  um  antigo  desentendimento  do  tempo  deera  muito  mais  do  que  um  antigo  desentendimento  do  tempo  de  
faculdade.  faculdade.  

—— É claro que sim! - Neitan parecia irritado – Sabe o que eu pensei É claro que sim! - Neitan parecia irritado – Sabe o que eu pensei   
quando vi você com um vampiro? Quis tirar você da cidade,  avisar aoquando vi você com um vampiro? Quis tirar você da cidade,  avisar ao   
Conselho, mil coisas!  Mas aí quando achei que estava em perigo, você seConselho, mil coisas!  Mas aí quando achei que estava em perigo, você se   
arriscou para salvá-lo...arriscou para salvá-lo...

Sua confissão saiu cheia de amargura, o que só me deixou aindaSua confissão saiu cheia de amargura, o que só me deixou ainda  
mais  em estado  de  choque.  Neitan,  o  Caçador!  Sempre  ao  meu lado emais  em estado  de  choque.  Neitan,  o  Caçador!  Sempre  ao  meu lado e   
nunca me deu pista nenhuma e sendo que sabia de tudo. O que eu tinhanunca me deu pista nenhuma e sendo que sabia de tudo. O que eu tinha   
feito com ele? Neit ficava sempre por perto porque realmente pensava quefeito com ele? Neit ficava sempre por perto porque realmente pensava que  
eu estava em perigo.eu estava em perigo.

—— Eu...  - hesitei, não havia o que falar. Como eu justificaria meu Eu...  - hesitei, não havia o que falar. Como eu justificaria meu   
envolvimento com quem devia ser o inimigo?envolvimento com quem devia ser o inimigo?

—— Você não tem o que dizer não é? Você não tem o que dizer não é?
—— Não. - confessei me sentindo horrível, Neit maneou a cabeça. Não. - confessei me sentindo horrível, Neit maneou a cabeça.
—— Já estou acostumado em ser surpreendido por você. - pude ver o Já estou acostumado em ser surpreendido por você. - pude ver o  
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quanto eu o tinha confundido. - Você é uma das únicas pessoas no mundoquanto eu o tinha confundido. - Você é uma das únicas pessoas no mundo  
que sabe sobre essas malditas criaturas! E mesmo assim está com um deles!que sabe sobre essas malditas criaturas! E mesmo assim está com um deles!   
Sabe o que o Conselho diria sobre isso?Sabe o que o Conselho diria sobre isso?

—— Eles não podem saber... - me assustei com a possibilidade. Eles não podem saber... - me assustei com a possibilidade.
—— Me dê uma boa razão para não contar. - pediu ele cheio de raiva. Me dê uma boa razão para não contar. - pediu ele cheio de raiva.
—— Eu não vou me separar dele, só não queria que minha família me Eu não vou me separar dele, só não queria que minha família me  

odiasse.odiasse.
—— Aquele maldito assassino é nosso inimigo, Lavígnia! Inimigo da Aquele maldito assassino é nosso inimigo, Lavígnia! Inimigo da   

humanidade! Você não vê isso? - ele gritou.humanidade! Você não vê isso? - ele gritou.
—— O nome dele é Damian. - corrigi entredentes. O nome dele é Damian. - corrigi entredentes.
—— Pra  mim  são  todos  a  mesma  coisa,  criaturas  das  trevas  que Pra  mim  são  todos  a  mesma  coisa,  criaturas  das  trevas  que  

devem  ser  detidas  devem  ser  detidas  porque  existem  para  matar  pessoas.  E  os  malditosporque  existem  para  matar  pessoas.  E  os  malditos  
responsáveis responsáveis por eu não poder levar uma vida normal. - ele confidenciou,por eu não poder levar uma vida normal. - ele confidenciou,   
deixando claro o deixando claro o quanto odiava os vampiros – E quando finalmente surgequanto odiava os vampiros – E quando finalmente surge  
a oportunidade de as coisas ficarem um pouco melhores para mim, vocêa oportunidade de as coisas ficarem um pouco melhores para mim, você  
está com um deles.está com um deles.

Neitan disse tudo isso em voz alta,  mas na última frase sua vozNeitan disse tudo isso em voz alta,  mas na última frase sua voz   
oscilou.  Seus  olhos  focaram  os  meus  cheios  de  ressentimento.  Ele  meoscilou.  Seus  olhos  focaram  os  meus  cheios  de  ressentimento.  Ele  me  
culpava, e tinha razão, mas a oportunidade das coisas melhorarem paraculpava, e tinha razão, mas a oportunidade das coisas melhorarem para   
ele, era eu? Neit sentiria mesmo algo por mim? ele, era eu? Neit sentiria mesmo algo por mim? 

—— Eu sinto muito... - foi só o que eu consegui falar, mas vi em seus Eu sinto muito... - foi só o que eu consegui falar, mas vi em seus   
olhos o quanto estava decepcionado. Ele virou as costas – Neit espera...  olhos o quanto estava decepcionado. Ele virou as costas – Neit espera...  

Pedi, mas ele já havia sumido como um raio pela rua. Coloquei asPedi, mas ele já havia sumido como um raio pela rua. Coloquei as  
mãos na cabeça e me permiti encostar-me numa parede. Meu corpo nãomãos na cabeça e me permiti encostar-me numa parede. Meu corpo não  
tinha mais forças para me manter de pé.  A surpresa tinha sido grandetinha mais forças para me manter de pé.  A surpresa tinha sido grande   
demais, a minha maior obsessão, o que mais eu deseja descobrir, estevedemais, a minha maior obsessão, o que mais eu deseja descobrir, esteve   
quase o tempo todo bem ao meu lado. Uma rajada fraca de vento me fezquase o tempo todo bem ao meu lado. Uma rajada fraca de vento me fez  
estremecer e acordar também. Só aí me dei conta de que estava sozinha àestremecer e acordar também. Só aí me dei conta de que estava sozinha à   
noite numa pequena rua e com chuva ainda. Ajeitei a postura e comecei anoite numa pequena rua e com chuva ainda. Ajeitei a postura e comecei a   
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correr em direção à minha casa. Eu quase não via as casas e prédios aocorrer em direção à minha casa. Eu quase não via as casas e prédios ao   
meu lado,  tudo que eu conseguia  era  pensar  no que tinha acabado demeu lado,  tudo que eu conseguia  era  pensar  no que tinha acabado de   
descobrir.  descobrir.  

Quando me dei conta já estava em frente a casa dos meus avós. MeuQuando me dei conta já estava em frente a casa dos meus avós. Meu  
queixo tremia fazendo meus dentes baterem, mesmo estando no verão,queixo tremia fazendo meus dentes baterem, mesmo estando no verão,   
correr na chuva noturna me deixou com um pouco de frio. Abri o portão ecorrer na chuva noturna me deixou com um pouco de frio. Abri o portão e   
andei até a varanda, respirei fundo e abri a porta. Todos estavam na sala,andei até a varanda, respirei fundo e abri a porta. Todos estavam na sala,   
meu avô mostrava à Mariana um antigo álbum de fotos enquanto Ágatha emeu avô mostrava à Mariana um antigo álbum de fotos enquanto Ágatha e   
minha avó olhavam outro. Assim que entrei, virei alvo de todos os olhares.minha avó olhavam outro. Assim que entrei, virei alvo de todos os olhares.

—— Ah, Lavígnia! -  minha vó exclamou levantando-se – Você está Ah, Lavígnia! -  minha vó exclamou levantando-se – Você está   
ensopada, por que não pegou um táxi?ensopada, por que não pegou um táxi?

—— Eu estou bem, não se preocupe. - tirei as chaves da escola do meu Eu estou bem, não se preocupe. - tirei as chaves da escola do meu  
bolso e entreguei a ela, tirei minhas sandálias rasteirinhas e sequei os pésbolso e entreguei a ela, tirei minhas sandálias rasteirinhas e sequei os pés   
no tapete da porta. - Já terminei tudo no tapete da porta. - Já terminei tudo lá na escola.lá na escola.

—— Obrigada, filha. Fiz um jantar vegetariano pra você. - disse ela. Obrigada, filha. Fiz um jantar vegetariano pra você. - disse ela.
—— Eu  agradeço  mas  não  estou  com  fome,  já  vou  subir.  -  falei, Eu  agradeço  mas  não  estou  com  fome,  já  vou  subir.  -  falei,   

escapulindo para a escapulindo para a escada.escada.
—— Mas... Mas...
Ouvi o início de um protesto de minha avó, mas subi as escadas tãoOuvi o início de um protesto de minha avó, mas subi as escadas tão  

rápido que não escutei o final dele. Ao entrar em meu quarto, tranquei arápido que não escutei o final dele. Ao entrar em meu quarto, tranquei a   
porta e me apoiei nela,  acabei  escorregando até o chão. Fiquei  minutosporta e me apoiei nela,  acabei  escorregando até o chão. Fiquei  minutos   
incontáveis  naquela  posição,  não  acreditando  que  tinha  descobertoincontáveis  naquela  posição,  não  acreditando  que  tinha  descoberto   
finalmente a identidade do Caçador. Eu não conseguia assimilar que elefinalmente a identidade do Caçador. Eu não conseguia assimilar que ele   
esteve todo o tempo por perto e eu não consegui descobrir. Mas era lógico!esteve todo o tempo por perto e eu não consegui descobrir. Mas era lógico!   
Que  explicação  mais  poderia  existir  para  as  esquisitices  que  presencieiQue  explicação  mais  poderia  existir  para  as  esquisitices  que  presenciei   
deles? O salto de Lídia naquela vez na Redenção, os arranhões sumindo dodeles? O salto de Lídia naquela vez na Redenção, os arranhões sumindo do  
braço de Léo e a raiva inexplicável de Neit por Damian.braço de Léo e a raiva inexplicável de Neit por Damian.

“ Oh minha nossa! Encontrei os Von Otman! ”“ Oh minha nossa! Encontrei os Von Otman! ”
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Ou talvez eles tenham me encontrado. Espere. Léo e Lídia já eramOu talvez eles tenham me encontrado. Espere. Léo e Lídia já eram   
formados  na  faculdade.  Por  que  se  matriculariam  então  no  curso  queformados  na  faculdade.  Por  que  se  matriculariam  então  no  curso  que   
Mariana estava? Por que Zac estaria no teatro Amazonas exatamente naMariana estava? Por que Zac estaria no teatro Amazonas exatamente na  
mesma  noite  em  que  Ágatha  e  eu  estaríamos?  Sim!  Eles  procurarammesma  noite  em  que  Ágatha  e  eu  estaríamos?  Sim!  Eles  procuraram   
aproximar-se de nós! Mas por quê? Talvez soubessem que encontraríamosaproximar-se de nós! Mas por quê? Talvez soubessem que encontraríamos  
seus medalhões e os quisessem de volta. Claro! Essa era a única explicaçãoseus medalhões e os quisessem de volta. Claro! Essa era a única explicação   
possível. Mas ainda faltava descobrir o porquê de nós termos encontradopossível. Mas ainda faltava descobrir o porquê de nós termos encontrado  
as insígnias. Levei a mão ao meu bolso de trás e tirei o símbolo prateado,as insígnias. Levei a mão ao meu bolso de trás e tirei o símbolo prateado,  
olhei-o sob a penumbra do meu quarto. olhei-o sob a penumbra do meu quarto. 

Lembrei então de um dos sonhos que tive. Quando eu me via naLembrei então de um dos sonhos que tive. Quando eu me via na   
ponte sobre o rio das Antas e à minha frente estavam os Caçadores. Eramponte sobre o rio das Antas e à minha frente estavam os Caçadores. Eram  
quatro e entre eles uma mulher. Como não percebi antes? Neit, Léo, Zac equatro e entre eles uma mulher. Como não percebi antes? Neit, Léo, Zac e  
Lídia. Estava tão claro e eu me recusava a ver!! Com um suspiro profundo,Lídia. Estava tão claro e eu me recusava a ver!! Com um suspiro profundo,   
me levantei. Guardei o medalhão embaixo do meu travesseiro e pegandome levantei. Guardei o medalhão embaixo do meu travesseiro e pegando  
meu  pijama,  fui  ao  banheiro.  Me livrei  das  roupas  molhadas  e  usei  omeu  pijama,  fui  ao  banheiro.  Me livrei  das  roupas  molhadas  e  usei  o  
secador  de  cabelos.  Eu tinha  a  impressão  de  que a  qualquer  momentosecador  de  cabelos.  Eu tinha  a  impressão  de  que a  qualquer  momento   
Ágatha e Mariana viriam me pressionar por alguma resposta.Ágatha e Mariana viriam me pressionar por alguma resposta.

Por causa disso,  tranquei  a porta  do quarto e  desliguei  as  luzes.Por causa disso,  tranquei  a porta  do quarto e  desliguei  as  luzes.   
Queria ficar sozinha e pensar, ao me deitar peguei novamente a insígnia.Queria ficar sozinha e pensar, ao me deitar peguei novamente a insígnia.   
Fiquei  olhando  para  ela  e  tentando  encaixar  as  peças  em meu  quebraFiquei  olhando  para  ela  e  tentando  encaixar  as  peças  em meu  quebra  
cabeças.  O  mesmo  que  me  dispus  a  montar  depois  daquela  marcantecabeças.  O  mesmo  que  me  dispus  a  montar  depois  daquela  marcante  
reunião em janeiro. Nem me dei conta de que horas peguei no sono, mas oreunião em janeiro. Nem me dei conta de que horas peguei no sono, mas o  
sol que entrava pela janela, e aquecia meu rosto, me avisava que a manhãsol que entrava pela janela, e aquecia meu rosto, me avisava que a manhã  
já havia chegado. Pelo segundo dia seguido me assustei ao ver o relógio.já havia chegado. Pelo segundo dia seguido me assustei ao ver o relógio.   
Outra vez eu tinha dormido demais. Já passavam das dez e meia e eu tinhaOutra vez eu tinha dormido demais. Já passavam das dez e meia e eu tinha  
um caminho de cerca de três horas até Porto Alegre. Me arrumei e desci asum caminho de cerca de três horas até Porto Alegre. Me arrumei e desci as   
escadas correndo.escadas correndo.

—— Onde  você  vai?  -  Mariana  perguntou surgindo  pela  porta  de Onde  você  vai?  -  Mariana  perguntou surgindo  pela  porta  de   
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entrada.entrada.
—— Porto Alegre, preciso falar com George. - falei apressada. Porto Alegre, preciso falar com George. - falei apressada.
—— Com o vô?! Não vai me dizer que é  Com o vô?! Não vai me dizer que é aquela aquela conversa? - indagou elaconversa? - indagou ela  

me seguindo pelo pátio. Eu tinha que pensar rápido, nem ela nem Ágathame seguindo pelo pátio. Eu tinha que pensar rápido, nem ela nem Ágatha   
tinham  a  menor  ideia  do  que  nossa  família  escondia,  e  eu  não  podiatinham  a  menor  ideia  do  que  nossa  família  escondia,  e  eu  não  podia   
contar.contar.

—— Tenho uns assuntos para resolver com ele. Tenho uns assuntos para resolver com ele.
—— Hum  hum...  acabei  de  me  lembrar  que  tenho  que  ir  pra  lá Hum  hum...  acabei  de  me  lembrar  que  tenho  que  ir  pra  lá  

também, pode me dar uma carona?  também, pode me dar uma carona?  
—— Vai fazer o que lá? - tentei me esquivar, queria resolver aquilo Vai fazer o que lá? - tentei me esquivar, queria resolver aquilo   

sozinha e depois contar pra ela.sozinha e depois contar pra ela.
—— Lá onde? - minha irmã surgiu pela porta da frente arrumada e Lá onde? - minha irmã surgiu pela porta da frente arrumada e   

com sua bolsa.com sua bolsa.
—— Poa. - Mariana respondeu. Poa. - Mariana respondeu.
—— Sério? Que coincidência, eu ia pra lá agora mesmo. Vamos juntas. Sério? Que coincidência, eu ia pra lá agora mesmo. Vamos juntas.   

- ela decidiu – - ela decidiu – Lavígnia, você dirige.Lavígnia, você dirige.
Não  tive  opção  que  não  levá-las  comigo.  Nem pensei  muito  noNão  tive  opção  que  não  levá-las  comigo.  Nem pensei  muito  no   

assunto  e  corri  para  o  volante,  tinha coisas  demais  para  pensar  e  nemassunto  e  corri  para  o  volante,  tinha coisas  demais  para  pensar  e  nem  
mesmo repararia na presença delas.mesmo repararia na presença delas.

—— Preciso  resolver  algumas  coisas  na  minha  faculdade  e  pegar Preciso  resolver  algumas  coisas  na  minha  faculdade  e  pegar   
coisas  coisas  que esqueci em meu quarto. - Mariana anunciou pulando para oque esqueci em meu quarto. - Mariana anunciou pulando para o  
banco de trás.banco de trás.

—— Faz  tempo  que  quero  pegar  umas  coisas  lá  no  meu  quarto Faz  tempo  que  quero  pegar  umas  coisas  lá  no  meu  quarto  
também.também.

Minha irmã disse, mas assim como eu tinha previsto, fiquei quase oMinha irmã disse, mas assim como eu tinha previsto, fiquei quase o  
caminho todo imersa em meu pensamentos e planos. Estava apenas foracaminho todo imersa em meu pensamentos e planos. Estava apenas fora  
da rota dos meus planos originais passar em casa, mas eu precisa deixar asda rota dos meus planos originais passar em casa, mas eu precisa deixar as   
garotas  lá.  Meu plano  era  ir  direto  para  o  Palácio  Piratini  e  falar  comgarotas  lá.  Meu plano  era  ir  direto  para  o  Palácio  Piratini  e  falar  com  
George. Era por volta da uma e meia da tarde quando chegamos em casa.George. Era por volta da uma e meia da tarde quando chegamos em casa.
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—— Ué... não vai descer? - Ágatha perguntou abrindo a porta do lado Ué... não vai descer? - Ágatha perguntou abrindo a porta do lado   
dela.dela.

—— Han han – neguei – preciso ir a um lugar primeiro, mais tarde eu Han han – neguei – preciso ir a um lugar primeiro, mais tarde eu   
volto.volto.

—— Certo, nos vemos depois. Certo, nos vemos depois.
Mal  Ágatha  fechou  a  porta  do  carro  e  eu  dei  a  ré  saindo  bemMal  Ágatha  fechou  a  porta  do  carro  e  eu  dei  a  ré  saindo  bem   

depressa pelo portão. Amaldiçoei várias vezes o limite de velocidade paradepressa pelo portão. Amaldiçoei várias vezes o limite de velocidade para   
dentro da cidade que era de 60km  por hora. Queria chegar de uma vez aodentro da cidade que era de 60km  por hora. Queria chegar de uma vez ao  
palácio do governo e contar para meu avô o que tinha descoberto. Será quepalácio do governo e contar para meu avô o que tinha descoberto. Será que  
eles não tinham mesmo contato com os Von Otman há mais de cem anoseles não tinham mesmo contato com os Von Otman há mais de cem anos  
como afirmaram para  os  patriarcas  da casa  Moreton  Cavagnaro?  Eu jácomo afirmaram para  os  patriarcas  da casa  Moreton  Cavagnaro?  Eu já  
descobriria  isso,  mesmo  que  tivesse  que  fazer  um  drama  típico  dedescobriria  isso,  mesmo  que  tivesse  que  fazer  um  drama  típico  de  
Hollywood.  Mal  estacionei  o  carro  e  já  pulei  pra  fora  dele.  Entrei  tãoHollywood.  Mal  estacionei  o  carro  e  já  pulei  pra  fora  dele.  Entrei  tão   
rápido  no palácio  que nem deu  tempo de  me identificar,  mas  não  erarápido  no palácio  que nem deu  tempo de  me identificar,  mas  não  era  
muito necessário já que eu era bem conhecida por ali.muito necessário já que eu era bem conhecida por ali.

—— Senhorita Durani espere! - pediu a chata da assessora do meu avô Senhorita Durani espere! - pediu a chata da assessora do meu avô  
quando passei correndo pela ante sala. quando passei correndo pela ante sala. 

—— Não tenho tempo pra esperar – falei abrindo as portas de  Não tenho tempo pra esperar – falei abrindo as portas de 
madeira madeira dupla e encontrando um amplo escritório vazio – onde está meu dupla e encontrando um amplo escritório vazio – onde está meu 
avô? - perguntei sentido a frustração me invadir.avô? - perguntei sentido a frustração me invadir.

—— É isso que eu ia lhe dizer, seu avô viajou para Brasília no começo É isso que eu ia lhe dizer, seu avô viajou para Brasília no começo  
da  manhã.  -  ela  disse  sendo  a  portadora  de  uma  notícia  totalmenteda  manhã.  -  ela  disse  sendo  a  portadora  de  uma  notícia  totalmente   
inesperada e inesperada e indesejada.indesejada.

—— O quê? - choraminguei ao levar uma das mãos à testa. O quê? - choraminguei ao levar uma das mãos à testa.
—— Sim, talvez ele volte amanhã pela tarde. Sim, talvez ele volte amanhã pela tarde.
—— Está bem, obrigada. Está bem, obrigada.
Murmurei ao sair da sala.  Próxima parada; Savanah Durani.  NãoMurmurei ao sair da sala.  Próxima parada; Savanah Durani.  Não  

demorei  muito para chegar ao prédio no qual  há alguns dias eu aindademorei  muito para chegar ao prédio no qual  há alguns dias eu ainda  
trabalhava. Como da primeira vez, saí do carro assim que ele parou, deixeitrabalhava. Como da primeira vez, saí do carro assim que ele parou, deixei   
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até mesmo as chaves na ignição e corri para o prédio. Como os elevadoresaté mesmo as chaves na ignição e corri para o prédio. Como os elevadores   
estavam demorando resolvi subir pelas escadas mesmo, ganhando algunsestavam demorando resolvi subir pelas escadas mesmo, ganhando alguns   
olhares espantados das pessoas pelas quais eu passava. Mas quer saber?olhares espantados das pessoas pelas quais eu passava. Mas quer saber?   
Eu  não  dei  a  mínima.  Quando  cheguei  ao  quarto  andar,  quase  nãoEu  não  dei  a  mínima.  Quando  cheguei  ao  quarto  andar,  quase  não   
conseguia respirar pois estava sem fôlego. Segurei no corrimão e respireiconseguia respirar pois estava sem fôlego. Segurei no corrimão e respirei   
fundo algumas vezes,  faltava muito pouco para descobrir  o que minhafundo algumas vezes,  faltava muito pouco para descobrir  o que minha  
família tanto escondia. Depois de mais alguns segundos, fui em direção àfamília tanto escondia. Depois de mais alguns segundos, fui em direção à   
sala de minha tia. sala de minha tia. 

—— Senhorita Durani? -  a  secretária que eu nunca me lembrava o Senhorita Durani? -  a  secretária que eu nunca me lembrava o   
nome disse surpresa.nome disse surpresa.

—— Onde está Savanah? - perguntei sem tempo para formalidades. Onde está Savanah? - perguntei sem tempo para formalidades.
—— Ela  acabou  de  sair,  devia  estar  descendo  ainda  quando  a Ela  acabou  de  sair,  devia  estar  descendo  ainda  quando  a   

senhorita subia. - senhorita subia. - informou informou ela para minha expressão perplexa.ela para minha expressão perplexa.
—— Não. - murmurei sem conseguir acreditar. Não. - murmurei sem conseguir acreditar.
—— Sim, ela juntamente com Sabrina e a secretária dela viajaram para Sim, ela juntamente com Sabrina e a secretária dela viajaram para  

o sul do estado o sul do estado mas estarão de volta ainda hoje no final do dia.mas estarão de volta ainda hoje no final do dia.
—— Isso  não é  possível,  não é  possível...  -  repeti  com vontade de Isso  não é  possível,  não é  possível...  -  repeti  com vontade de   

chorar de verdade.chorar de verdade.
—— Sinto muito, mais alguns minutos e conseguiria falar com ela. Sinto muito, mais alguns minutos e conseguiria falar com ela.   

Mas Mas eu aviso que a senhorita esteve aqui. - disse solícita e eu assenti anteseu aviso que a senhorita esteve aqui. - disse solícita e eu assenti antes   
de sair.de sair.

Apertei o botão para o elevador totalmente cabisbaixa, parecia queApertei o botão para o elevador totalmente cabisbaixa, parecia que  
minhas chances de chegar ao fim daquela história estavam cada vez maisminhas chances de chegar ao fim daquela história estavam cada vez mais   
longe.  Os  outros  dois  membros  do  Conselho  não  moravam  em  Portolonge.  Os  outros  dois  membros  do  Conselho  não  moravam  em  Porto   
Alegre e eu não iria mesmo dirigir uns mil quilômetros para encontrá-los.Alegre e eu não iria mesmo dirigir uns mil quilômetros para encontrá-los.   
Entrei no elevador e me encostei no espelho enquanto olhava os númerosEntrei no elevador e me encostei no espelho enquanto olhava os números   
diminuírem  no  painel.  Saí  do  prédio  e  caminhei  pelo  estacionamentodiminuírem  no  painel.  Saí  do  prédio  e  caminhei  pelo  estacionamento   
totalmente perdida, o que mais eu poderia fazer? Esperar que minha tiatotalmente perdida, o que mais eu poderia fazer? Esperar que minha tia  
chegasse era a alternativa mais viável, mas eu não aguentava mais ficarchegasse era a alternativa mais viável, mas eu não aguentava mais ficar   
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sem as respostas que tanto precisava. Quando cheguei ao meu carro, olheisem as respostas que tanto precisava. Quando cheguei ao meu carro, olhei   
para o céu que voltava a cobrir-se de nuvens pesadas depois de uma belapara o céu que voltava a cobrir-se de nuvens pesadas depois de uma bela   
manhã ensolarada. Ao entrar no carro, recostei a cabeça no banco e fecheimanhã ensolarada. Ao entrar no carro, recostei a cabeça no banco e fechei  
os olhos.os olhos.

“ Por que tudo está sendo tão difícil? Quem mais poderia me ajudar? ”“ Por que tudo está sendo tão difícil? Quem mais poderia me ajudar? ”

Me perguntei,  abrindo os olhos e vi o prédio branco do InstitutoMe perguntei,  abrindo os olhos e vi o prédio branco do Instituto   
Médico Legal do outro lado da rua. Claro! Havia mais uma pessoa sim. Médico Legal do outro lado da rua. Claro! Havia mais uma pessoa sim. 

—— Doutor Porto! Doutor Porto!
Exclamei antes de sair do carro – outra vez. Aquele dia estava sendoExclamei antes de sair do carro – outra vez. Aquele dia estava sendo  

uma peregrinação, eu só torcia para ele não ter sido abduzido assim comouma peregrinação, eu só torcia para ele não ter sido abduzido assim como  
os outros. Entrei andando rápido no prédio e fui direto para a sala deleos outros. Entrei andando rápido no prédio e fui direto para a sala dele   
sem ser interceptada por ninguém. Nem mesmo bati na porta e entrei comsem ser interceptada por ninguém. Nem mesmo bati na porta e entrei com  
tudo dando um susto no doutor que deu um salto da cadeira.tudo dando um susto no doutor que deu um salto da cadeira.

—— Lavígnia?! Você aqui? - ele indagou voltando a sentar-se. Lavígnia?! Você aqui? - ele indagou voltando a sentar-se.
—— Doutor me diga agora, o que mais o Conselho e o senhor tem Doutor me diga agora, o que mais o Conselho e o senhor tem  

escondido de mim? - ataquei e ele não pareceu surpreso.escondido de mim? - ataquei e ele não pareceu surpreso.
—— Achei que já soubesse de tudo. - tive a certeza que ele tentou se Achei que já soubesse de tudo. - tive a certeza que ele tentou se   

esgueirar, então caminhei até a mesa dele e coloquei o medalhão sobre osesgueirar, então caminhei até a mesa dele e coloquei o medalhão sobre os   
papéis  que antes  estava  lendo.  Agora  sim a  surpresa  o  dominou,  seuspapéis  que antes  estava  lendo.  Agora  sim a  surpresa  o  dominou,  seus   
olhos se arregalaram e então sussurrou: olhos se arregalaram e então sussurrou: 

——  Societatem sacramentum venatores.Societatem sacramentum venatores.
—— O quê? - perguntei depois de uns segundos – O que é isso? O quê? - perguntei depois de uns segundos – O que é isso?
—— Onde o encontrou,  Lavígnia?  -  ele  perguntou ao invés  de me Onde o encontrou,  Lavígnia?  -  ele  perguntou ao invés  de me  

responder.responder.
—— Isso não importa,  quero saber o que ainda escondem de mim! Isso não importa,  quero saber o que ainda escondem de mim!  

Tem que existir algum motivo para eu ter chegado até isto. Sei que sabeTem que existir algum motivo para eu ter chegado até isto. Sei que sabe   
muito mais do que me contou doutor Porto. - apoiei as duas mãos na mesamuito mais do que me contou doutor Porto. - apoiei as duas mãos na mesa   
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e me inclinei sobre ela, o encarando – Não acha que se não me disser voue me inclinei sobre ela, o encarando – Não acha que se não me disser vou  
acabar descobrindo sozinha?acabar descobrindo sozinha?

—— É o que acontece ao se subestimar uma força maior. - ele disse É o que acontece ao se subestimar uma força maior. - ele disse   
mais pra si mesmo do que para mim. Apertei os olhos. mais pra si mesmo do que para mim. Apertei os olhos. 

—— Que força? Que força?
Exigi e o doutor levantou calmamente seus olhos do medalhão paraExigi e o doutor levantou calmamente seus olhos do medalhão para  

mim.  Pareceu me perscrutar  durante  um tempo sem fim,  o  que só  memim. Pareceu me perscrutar  durante  um tempo sem fim,  o  que só  me  
deixou mais ansiosa. Havia muito mais coisa ali do que eu tinha mesmodeixou mais ansiosa. Havia muito mais coisa ali do que eu tinha mesmo   
imaginado.imaginado.

—— Imagino que esteja muito ansiosa, mas o que já esperou muito Imagino que esteja muito ansiosa, mas o que já esperou muito   
tempo, pode tempo, pode aguardar um pouco mais. - disse enigmático.aguardar um pouco mais. - disse enigmático.

—— Não  acha  que  já  chega  disso?  Chega  de  meias  respostas  e Não  acha  que  já  chega  disso?  Chega  de  meias  respostas  e  
evasivas! Eu encontrei os Von Otman, sei quem são os Caçadores e sei queevasivas! Eu encontrei os Von Otman, sei quem são os Caçadores e sei que  
querem algo de mim! Me diga logo doutor,  querem algo de mim! Me diga logo doutor,  sei que está mais envolvidosei que está mais envolvido  
nisso do que quer deixar transparecer.nisso do que quer deixar transparecer.

—— De fato – ele assentiu e meu coração saltou muito mais rápido – De fato – ele assentiu e meu coração saltou muito mais rápido –  
mas não cabe a mim lhe contar.mas não cabe a mim lhe contar.

—— Como assim? - perguntei incrédula, ele suspirou calmamente. Como assim? - perguntei incrédula, ele suspirou calmamente.
—— Tem razão em pensar que tudo isso é muito mais do que você Tem razão em pensar que tudo isso é muito mais do que você  

imaginava,  o  que você  está  passando já  era  esperado.  Não  se  angustieimaginava,  o  que você  está  passando já  era  esperado.  Não  se  angustie   
tanto Lavígnia, pois a verdade já está muito próxima de você. - disse metanto Lavígnia, pois a verdade já está muito próxima de você. - disse me  
deixando mais confusa.deixando mais confusa.

—— Que verdade? Por que não me conta logo? Que verdade? Por que não me conta logo?
—— Porque não é meu dever. Minha missão é estar sempre perto de Porque não é meu dever. Minha missão é estar sempre perto de  

sua  sua  família  e  dos  Von  Otman.  -  quando  ele  disse  isso,  juntei  asfamília  e  dos  Von  Otman.  -  quando  ele  disse  isso,  juntei  as  
sobrancelhas.sobrancelhas.

—— Conhece eles? Conhece eles?
—— Ah sim, sua família e eles nunca perderam o contato Lavígnia. - Ah sim, sua família e eles nunca perderam o contato Lavígnia. -   

fiquei boquiaberta ao ouvir isso – Essa história foi muito bem maquiadafiquei boquiaberta ao ouvir isso – Essa história foi muito bem maquiada  
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durante décadas para ser passada às gerações futuras. Mas no fundo, tododurante décadas para ser passada às gerações futuras. Mas no fundo, todo  
nós sabíamos que o mistério teria fim um dia. Eu sempre soube que serianós sabíamos que o mistério teria fim um dia. Eu sempre soube que seria   
com você, Ágatha e Mariana. E agora, tenho minha certeza concretizada. -com você, Ágatha e Mariana. E agora, tenho minha certeza concretizada. -   
declarou pegando o medalhão e eu perdi a respiração. declarou pegando o medalhão e eu perdi a respiração. 

—— Como sabe sobre elas? Como sabe sobre elas?
—— Sei de tudo ao redor das duas famílias, esse é o meu dever. Pegue Sei de tudo ao redor das duas famílias, esse é o meu dever. Pegue   

– ele me estendeu o símbolo – está muito perto para descobrir a sua ligação– ele me estendeu o símbolo – está muito perto para descobrir a sua ligação   
com ele.com ele.

—— Não! Esse é o emblema dos Von Otman, por que eu o encontrei? Não! Esse é o emblema dos Von Otman, por que eu o encontrei?   
O que tenho a ver com os Caçadores? Me diga por favor... - implorei, masO que tenho a ver com os Caçadores? Me diga por favor... - implorei, mas   
não pareceu convencê-lo.não pareceu convencê-lo.

—— Vá  para  casa  minha  filha,  fique  tranquila  porque  você  será Vá  para  casa  minha  filha,  fique  tranquila  porque  você  será   
guiada até onde quer saber. Sei que agora nem mesmo George e os outrosguiada até onde quer saber. Sei que agora nem mesmo George e os outros   
poderão impedir o inevitável.poderão impedir o inevitável.

Ele me recomendou com aquela maldita aura de mistério que euEle me recomendou com aquela maldita aura de mistério que eu  
não suportava mais.não suportava mais.

—— Como assim ir para casa? Não vai mesmo me contar o que isso Como assim ir para casa? Não vai mesmo me contar o que isso  
significa  e  o  que  significa  e  o  que  eueu e  minha família  temos  a  ver  com ele?  -  perguntei e  minha família  temos  a  ver  com ele?  -  perguntei   
furiosa e ele suspirou.furiosa e ele suspirou.

—— Não é meu dever,  mas não se preocupe pois você já saberá. - Não é meu dever,  mas não se preocupe pois você já saberá. -   
repetiu de forma irritante.repetiu de forma irritante.

—— Como? Como?
—— Tomarei  as  providências.  -  garantiu  ele  para  minha  maior Tomarei  as  providências.  -  garantiu  ele  para  minha  maior   

confusão.confusão.
——Não  entendo.  -  confessei  já  exausta  daquela  conversaNão  entendo.  -  confessei  já  exausta  daquela  conversa  

aparentemente infrutífera.aparentemente infrutífera.
—— Nem precisa, apenas espere.  Nem precisa, apenas espere. 
Disse ele me dando um olhar que deixava claro que não falaria maisDisse ele me dando um olhar que deixava claro que não falaria mais   

nada.  Mas  era  estranho  como  ele  parecia  esperar  pelo  que  acontecia,nada.  Mas  era  estranho  como  ele  parecia  esperar  pelo  que  acontecia,   
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maneei a cabeça e apertei o medalhão com força. maneei a cabeça e apertei o medalhão com força. 
—— Estou cansada dessa maldita história. - afirmei ao olhar em seus Estou cansada dessa maldita história. - afirmei ao olhar em seus   

olhos.olhos.
—— Mas não deveria, pois agora é que ela está começando. Mas não deveria, pois agora é que ela está começando.
Doutor Porto proferiu parecendo cheio de uma convicção que euDoutor Porto proferiu parecendo cheio de uma convicção que eu  

invejava, coloquei as mãos na cintura e suspirei. Ele não me diria nada,invejava, coloquei as mãos na cintura e suspirei. Ele não me diria nada,   
mas eu descobriria pois iria ficar em Porto Alegre até George ou Savanahmas eu descobriria pois iria ficar em Porto Alegre até George ou Savanah  
voltarem. E deles sim, eu tinha certeza que teria minhas respostas. Lanceivoltarem. E deles sim, eu tinha certeza que teria minhas respostas. Lancei   
um olhar no doutor que queria dizer tudo o que uma garota bem educadaum olhar no doutor que queria dizer tudo o que uma garota bem educada   
não deve dizer e saí da sala. Caminhei me sentindo meio sem rumo, eu jánão deve dizer e saí da sala. Caminhei me sentindo meio sem rumo, eu já   
tinha esgotado minhas  possibilidades  para  aquele  dia.  E  minha irmã etinha esgotado minhas  possibilidades  para  aquele  dia.  E  minha irmã e   
Mariana estavam esperando por respostas que eu não tinha, eu não podiaMariana estavam esperando por respostas que eu não tinha, eu não podia   
contar a elas sobre o Conselho que nossa família formava há mais de umcontar a elas sobre o Conselho que nossa família formava há mais de um  
século. Para elas, vampiros só existiam nos filmes.século. Para elas, vampiros só existiam nos filmes.

“ O que vou fazer? ”“ O que vou fazer? ”

Me  perguntei  já  dentro  do  meu  carro,  no  estacionamento  daMe  perguntei  já  dentro  do  meu  carro,  no  estacionamento  da   
Secretaria. Olhei ao redor e me senti tão distante da minha vida como elaSecretaria. Olhei ao redor e me senti tão distante da minha vida como ela   
era há dois anos atrás. Minhas preocupações não passavam da faculdade,era há dois anos atrás. Minhas preocupações não passavam da faculdade,   
estágio e um namorado mega ciumento. Tudo tinha mudado tanto que euestágio e um namorado mega ciumento. Tudo tinha mudado tanto que eu  
não me reconhecia mais. Depois de vários minutos resolvi voltar para casa.não me reconhecia mais. Depois de vários minutos resolvi voltar para casa.   
Casa... aquela palavra soava até de forma engraçada pois era como se eu...Casa... aquela palavra soava até de forma engraçada pois era como se eu...   
não tivesse encontrado o lugar a que eu pertencia. Ao chegar, ouvi o rádionão tivesse encontrado o lugar a que eu pertencia. Ao chegar, ouvi o rádio   
ligado e tive certeza de que quem tinha escolhido a música era Ágatha.ligado e tive certeza de que quem tinha escolhido a música era Ágatha.   
Dejá  VuDejá  Vu da Pitty,  minha irmã curtia  todo o mundo do rock nacional  e da Pitty,  minha irmã curtia  todo o mundo do rock nacional  e   
internacional também.internacional também.  

Só  dei  graças  que  ela  não  tinha  colocado  as  caixas  de  somSó  dei  graças  que  ela  não  tinha  colocado  as  caixas  de  som  
explodindo com alguma música barulhenta do Metallica ou outra bandaexplodindo com alguma música barulhenta do Metallica ou outra banda  
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ao estilo “arrebenta tudo” que ela gostava.ao estilo “arrebenta tudo” que ela gostava.
—— Ah,  você  está  aí  –  minha  irmã  disse  pegando  uma  caixa  de Ah,  você  está  aí  –  minha  irmã  disse  pegando  uma  caixa  de   

papelão papelão que estava em cima do sofá – onde estava?que estava em cima do sofá – onde estava?
—— Hum... - foi minha resposta enquanto ela passava por mim em Hum... - foi minha resposta enquanto ela passava por mim em  

direção ao carro.direção ao carro.
—— Já vi que está bem humorada. – foi a vez de Mariana que descia a Já vi que está bem humorada. – foi a vez de Mariana que descia a   

escada com uma mala.escada com uma mala.
—— Por que isso? - apontei a mala, ela parou e suspirou. Por que isso? - apontei a mala, ela parou e suspirou.
—— Decidi  que  vou  ficar  em  Bom  Jesus  até  saber  porque  tive Decidi  que  vou  ficar  em  Bom  Jesus  até  saber  porque  tive  

pesadelos medonhos e sobrenaturais que me levaram até aquela caixa napesadelos medonhos e sobrenaturais que me levaram até aquela caixa na  
floresta. - disse ela tão resolvida que me deixou de boca aberta.floresta. - disse ela tão resolvida que me deixou de boca aberta.

—— Mas e a sua faculdade? Mas e a sua faculdade?
—— Isso não me importa, depois eu continuo pois eu sei que tem algo Isso não me importa, depois eu continuo pois eu sei que tem algo   

muito estranho atrás disso tudo. É minha vida Lavígnia, não posso deixarmuito estranho atrás disso tudo. É minha vida Lavígnia, não posso deixar   
isso de lado.isso de lado.

—— Até porque – Ágatha entrou na sala e parou ao meu lado com os Até porque – Ágatha entrou na sala e parou ao meu lado com os   
braços cruzados – você abandonou seu trabalho aqui também maninha.braços cruzados – você abandonou seu trabalho aqui também maninha.   
Seja lá o que for isso, tem força o suficiente pra fazer nós três deixarmosSeja lá o que for isso, tem força o suficiente pra fazer nós três deixarmos  
tudo para trás para descobrir. E você sabe de alguma coisa. - ela apontoutudo para trás para descobrir. E você sabe de alguma coisa. - ela apontou  
pra mim e eu suspirei. pra mim e eu suspirei. 

—— Vamos  fazer  assim,  George  viajou  pra  Brasília  hoje  mas Vamos  fazer  assim,  George  viajou  pra  Brasília  hoje  mas  
provavelmente ele provavelmente ele estará aqui amanhã. Vão até ele e perguntem. - propusestará aqui amanhã. Vão até ele e perguntem. - propus  
mal humorada e cansada de carregar aquele peso sozinha.mal humorada e cansada de carregar aquele peso sozinha.

—— Espere aí – Ágatha segurou meu braço quando fiz menção de Espere aí – Ágatha segurou meu braço quando fiz menção de  
subir a escada – o que o vô tem com isso? - inqueriu ela e eu vi a enormesubir a escada – o que o vô tem com isso? - inqueriu ela e eu vi a enorme  
confusão em seus olhos.confusão em seus olhos.

—— Mais do que vocês duas possam imaginar. - respondi, puxando Mais do que vocês duas possam imaginar. - respondi, puxando  
meu braço. meu braço. 

Eu sabia que não devia ter reagido daquele jeito, elas não tinhamEu sabia que não devia ter reagido daquele jeito, elas não tinham  
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culpa de nada. Mas eu estava numa encruzilhada, não sabia o que fazer.culpa de nada. Mas eu estava numa encruzilhada, não sabia o que fazer.   
Então corri para meu quarto e me tranquei lá. Abri as janelas – pois estavaEntão corri para meu quarto e me tranquei lá. Abri as janelas – pois estava  
muito  calor  –  e  deitei  na  cama.  A  tarde  passou  com  o  sol  sumindomuito  calor  –  e  deitei  na  cama.  A  tarde  passou  com  o  sol  sumindo  
completamente enquanto uma tempestade avançava pela cidade. Busqueicompletamente enquanto uma tempestade avançava pela cidade. Busquei   
em tudo o que eu sabia, para tentar encontrar alguma resposta mas estavaem tudo o que eu sabia, para tentar encontrar alguma resposta mas estava  
tão difícil encontrar o nexo de tudo. Lá pelas cinco da tarde minha irmãtão difícil encontrar o nexo de tudo. Lá pelas cinco da tarde minha irmã   
bateu na porta do quarto.bateu na porta do quarto.

—— Lavígnia. - ela chamou. Lavígnia. - ela chamou.
—— O que você quer? - gritei sem ao menos nos levantar da cama. O que você quer? - gritei sem ao menos nos levantar da cama.
—— Quer ir no cinema junto com a  Mari e eu? Quer ir no cinema junto com a  Mari e eu?
—— Não. Não.
—— Ah Lavígnia, vamos. Dá para ao menos abrir a porta? Por favor?  Ah Lavígnia, vamos. Dá para ao menos abrir a porta? Por favor? 
Pediu ela e com um enorme suspiro de desânimo eu levantei, indoPediu ela e com um enorme suspiro de desânimo eu levantei, indo  

abrir a porta. Ela pareceu assustar-se com minha aparência cansada. Estavaabrir a porta. Ela pareceu assustar-se com minha aparência cansada. Estava  
mais mentalmente exausta do que na época do vestibular quando estudavamais mentalmente exausta do que na época do vestibular quando estudava  
o tempo todo.o tempo todo.

—— O que é? - perguntei, ela torceu o nariz. O que é? - perguntei, ela torceu o nariz.
—— É que o clima está tão pesado que pensei em sairmos um pouco. É que o clima está tão pesado que pensei em sairmos um pouco.  

Tá passando Branca de Neve e o Caçador no cinema. Vamos? - ela propôsTá passando Branca de Neve e o Caçador no cinema. Vamos? - ela propôs   
como  uma  espécie  de  desculpas  pela  pressão  que  fizera  quando  eucomo  uma  espécie  de  desculpas  pela  pressão  que  fizera  quando  eu  
cheguei.cheguei.

—— Parece ótimo mas... prefiro ficar aqui. Estou cansada. Parece ótimo mas... prefiro ficar aqui. Estou cansada.
—— Tem certeza? Vai ser tão legal. - insistiu. Tem certeza? Vai ser tão legal. - insistiu.
—— Tenho sim, você e a Mari já colocaram tudo o que queriam no Tenho sim, você e a Mari já colocaram tudo o que queriam no  

carro? - mudei de assunto.carro? - mudei de assunto.
—— Sim, já arrumamos tudo e a Mari já foi na faculdade trancar a Sim, já arrumamos tudo e a Mari já foi na faculdade trancar a  

matrícula.matrícula.
—— Hum...  então  está  bem.  Divirtam-se  no cinema.  -  pelo  menos Hum...  então  está  bem.  Divirtam-se  no cinema.  -  pelo  menos   

alguém tinha que se distrair.alguém tinha que se distrair.
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—— Está  bem,  você  que sabe  mas  estão  dizendo  que esse  filme é Está  bem,  você  que sabe  mas  estão  dizendo  que esse  filme é  
muito muito bom.bom.

—— É eu já ouvi falar, mas vou deixar passar essa. - falei e ela revirou É eu já ouvi falar, mas vou deixar passar essa. - falei e ela revirou  
os olhos desistindo.os olhos desistindo.

—— Está certo, até mais tarde. Está certo, até mais tarde.
—— Até. - falei, vendo ela sumir pelo corredor. Até. - falei, vendo ela sumir pelo corredor.
Voltei para a cama e deitei outra vez. Meu telefone tocou e o puxeiVoltei para a cama e deitei outra vez. Meu telefone tocou e o puxei   

do meu bolso de trás trazendo junto o medalhão que pertencia aos Vondo meu bolso de trás trazendo junto o medalhão que pertencia aos Von   
Otman. Eu o peguei e suspirei enquanto o olhava de forma desconsolada.Otman. Eu o peguei e suspirei enquanto o olhava de forma desconsolada.   
Desviei o olhar para a tela do iPhone e vi o nome do Neitan nela. Eu nãoDesviei o olhar para a tela do iPhone e vi o nome do Neitan nela. Eu não   
queria mesmo falar com ele  naquele momento.  Tinha medo de ceder àqueria mesmo falar com ele  naquele momento.  Tinha medo de ceder à   
tentação  de  contar  a  ele  sobre  os  medalhões,  e  também  eu  não  tinhatentação  de  contar  a  ele  sobre  os  medalhões,  e  também  eu  não  tinha   
assimilado que ele não tivesse me contado desde o começo que ele era oassimilado que ele não tivesse me contado desde o começo que ele era o   
Caçador.  Sendo assim, neguei  a chamada e coloquei  o celular  no bolsoCaçador.  Sendo assim, neguei  a chamada e coloquei  o celular  no bolso   
outra vez.outra vez.

Uma rajada forte de ventou soprou agitando as cortinas e deixandoUma rajada forte de ventou soprou agitando as cortinas e deixando   
claro que logo a tempestade cairia. Levantei e fui fechar as portas, depoisclaro que logo a tempestade cairia. Levantei e fui fechar as portas, depois  
fui aos quartos das meninas e fechei tudo, pelo jeito iríamos ter que passarfui aos quartos das meninas e fechei tudo, pelo jeito iríamos ter que passar   
a noite ali mesmo. Depois de fechar a casa, desci para a sala e ligando aa noite ali mesmo. Depois de fechar a casa, desci para a sala e ligando a   
tevê, deitei no sofá. Nenhum programa que estivesse passando conseguiriatevê, deitei no sofá. Nenhum programa que estivesse passando conseguiria   
prender  minha atenção,  mas  mesmo assim deixei-a  ligada  no  canal  deprender  minha atenção,  mas  mesmo assim deixei-a  ligada  no  canal  de   
séries. Enquanto a tela exibia um episódio de séries. Enquanto a tela exibia um episódio de Sobrenatural Sobrenatural eu me ocupavaeu me ocupava  
em olhar e olhar mil vezes para o medalhão. Por volta das sete horas –em olhar e olhar mil vezes para o medalhão. Por volta das sete horas –   
depois  de  ter  assistido quatro  episódios  de  depois  de  ter  assistido quatro  episódios  de  Sobrenatural  –  Sobrenatural  –  meu telefonemeu telefone  
voltou a tocar. Imaginei que fosse uma das garotas, mas o número na telavoltou a tocar. Imaginei que fosse uma das garotas, mas o número na tela   
era desconhecido. era desconhecido. 

—— Alô? Alô?
—— Lavígnia Durani? - perguntou a voz desconhecida do outro lado Lavígnia Durani? - perguntou a voz desconhecida do outro lado   

da linha. Era a voz de um homem e carregada de um sotaque que nãoda linha. Era a voz de um homem e carregada de um sotaque que não   
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pude reconhecer. Todo mundo sabe que não se pronuncia a letra G do meupude reconhecer. Todo mundo sabe que não se pronuncia a letra G do meu  
nome, mas essa voz o pronunciou assim como havia carregado no R donome, mas essa voz o pronunciou assim como havia carregado no R do  
meu sobrenome, meu sobrenome, DurraniDurrani..

—— Sim, quem fala? - perguntei estreitando os olhos. Sim, quem fala? - perguntei estreitando os olhos.
—— Sua hora de voltar chegou. Venha até a Igreja Matriz para ter Sua hora de voltar chegou. Venha até a Igreja Matriz para ter   

todas as respostas que tanto busca.todas as respostas que tanto busca.
—— Quem está falando? - perguntei, sentando-me rapidamente mas a Quem está falando? - perguntei, sentando-me rapidamente mas a   

ligação já tinha sido encerrada. ligação já tinha sido encerrada. 
Fiquei olhando o telefone totalmente perplexa. O doutor Porto haviaFiquei olhando o telefone totalmente perplexa. O doutor Porto havia  

me dito para ficar em casa... teria sido ele? Não, a voz era diferente. Erame dito para ficar em casa... teria sido ele? Não, a voz era diferente. Era  
outra pessoa mas quem poderia ser?  outra pessoa mas quem poderia ser?  Ouvi o som da chuva desabar comOuvi o som da chuva desabar com  
força lá fora e sem pensar muito mais no assunto, corri para pegar meuforça lá fora e sem pensar muito mais no assunto, corri para pegar meu  
guarda chuva. Saí porta afora trancando-a pois sabia que Mariana tinha aguarda chuva. Saí porta afora trancando-a pois sabia que Mariana tinha a  
chave. Entrei no carro e dei a ré mesmo, estava com pressa o suficientechave. Entrei no carro e dei a ré mesmo, estava com pressa o suficiente   
para fazer o retorno para fazer o retorno pelo pátio da casa.pelo pátio da casa.

Acionei  os limpadores de para-brisa e olhei  pela cortina de águaAcionei  os limpadores de para-brisa e olhei  pela cortina de água  
espessa  que  descia  pelo  mesmo,  respirei  fundo.  Estava  ansiosa  demaisespessa  que  descia  pelo  mesmo,  respirei  fundo.  Estava  ansiosa  demais  
para chegar  à  Matriz  de  uma vez,  finalmente  eu descobriria  o  malditopara chegar  à  Matriz  de  uma vez,  finalmente  eu descobriria  o  maldito   
mistério  que  envolvia  minha  família  com  os  Von  Otman.  Será  quemistério  que  envolvia  minha  família  com  os  Von  Otman.  Será  que   
finalmente eu pararia de me sentir andando em círculos? Eram um poucofinalmente eu pararia de me sentir andando em círculos? Eram um pouco  
mais de sete horas, mas estava muito escuro por causa das nuvens negrasmais de sete horas, mas estava muito escuro por causa das nuvens negras   
que  que  cobriam o céu de Porto Alegre. Os faróis do meu carro se ativaramcobriam o céu de Porto Alegre. Os faróis do meu carro se ativaram  
automaticamente, pois na minha ansiedade para chegar lá depressa, nemautomaticamente, pois na minha ansiedade para chegar lá depressa, nem  
me dei conta de ativá-los.me dei conta de ativá-los.

Meu estômago se contraía a cada metro em que eu avançava pela 
chuva e entre os carros, eu iria acabar com aquela dúvida de uma vez por 
todas. Mesmo que tivesse que enforcar quem estivesse lá para me contar. 
Dei graças assim que estacionei à sombra de uma árvore frondosa da praça 
da  Matriz,  desliguei  o  carro  e  espiei  a  gigantesca  construção  da  Igreja 
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sendo iluminada pelos clarões fantasmagóricos dos relâmpagos. 
A chuva ainda caía com uma força descomunal, mas não era de se 

estranhar para o fim do verão. Engoli em seco e respirei fundo para tomar 
coragem. Peguei meu guarda chuva preto - que tinha deixado no banco do 
passageiro - e o coloquei para fora quando abri a porta. Tranquei o carro e 
coloquei a chave no bolso de trás da minha calça jeans, estremeci quando 
meus dedos tocaram o medalhão que estava ali. Sacudi a cabeça ignorando 
o frio pela espinha e atravessei a rua correndo sem me dar conta do risco. 
Minha  sorte  foi  ter  pouco  movimento  de  carros  por  ali  naquela  noite 
chuvosa.

Estaquei  em frente à construção colossal de 1972 e mirei as duas 
torres imensas e a menor e mais larga no meio delas que indicava ser a 
nave da Igreja. Os relâmpagos continuavam a quebrar repetidas vezes a 
escuridão  da  noite  como  flashes  de  uma  câmera  fotográfica  gigante 
disparando a todo o momento.

“ É agora ou nunca” 

Pensei,  andando  rápido  pela  calçada  sentindo  minhas  roupas 
começarem a  ficar  molhadas  pelas  gotas  que  chicoteavam meu guarda 
chuva.  Parei  em  frente  à  grande  porta  de  madeira  dupla  me  dando  a 
oportunidade  de  ponderar  pela  última  vez.  Eu  quero  saber  a  verdade, 
gritou  meu  subconsciente  enquanto  eu  sentia  minha  respiração 
entrecortar.

Era estranho. Parecia estar tudo desligado lá dentro, só identifiquei 
pela fresta da porta, uma iluminação tímida e dourada que parecia vir de 
muitas velas acesas.  Respirei fundo outra vez e coloquei a mão sobre a 
parte aberta da porta. Porém, antes de empurrá-la, um trecho da música 
Pela última Vez do NX Zero fez questão de avisar em minha mente.
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“ Mas algo me diz, meu mundo vai cair em pedaços... - Hum, ótimo.”

Pensei, revirando os olhos. Esse é um belo incentivo para continuar, 
digladiei comigo mesma. Porém,  agora é  muito tarde usei  outra parte da 
música para justificar o que iria fazer. Larguei meu guarda chuva fechado 
no  chão  e  empurrei  a  porta.  Gelei.  A imensa  nave da  Igreja  estava  às 
escuras e -  como eu havia imaginado - dezenas de velas brancas estavam 
acesas no altar mór.

Pisquei  algumas  vezes  ouvindo  os  trovões  ressonarem  lá  fora  e 
comecei a caminhar a passos lentos pelo largo corredor onde meus saltos 
faziam  barulho.  As  fileiras  imensas  de  compridos  bancos  de  madeira 
polida reluziam timidamente às chamas das velas. Olhei para os lados, a 
catedral era enorme. Mais parecia um castelo medieval com seus arcos e 
vitrais  coloridos  que acendiam e  apagavam com a  luz  inconstante  dos 
relâmpagos. Algumas, ou melhor, quase todas as partes da nave estavam 
às escuras,  era de certa forma, assustador. Comecei  a me sentir  em um 
filme.

Porém  meus  olhos  dispararam  mesmo  para  a  figura  vestida  de 
vermelho, em frente ao altar, que estava de costas para mim. Meus lábios 
estavam secos e meu coração batia em um ritmo cada vez mais acelerado. 
Fosse quem fosse, o homem na frente do altar estava de joelhos em um 
apoio de madeira que os fiéis usam para rezar. E parecia ser isso mesmo 
que ele estava fazendo. A figura de batina vermelha não se moveu nem 
uma única vez desde que entrei ali,  parei a uns dois metros do enorme 
octógono de pedra marrom que fica embaixo da grande cúpula, no mais 
absoluto silêncio.

Eu não sabia o que fazer, o que deveria dizer, embora a urgência em 
desvendar  aquele  mistério  gritasse  dentro  de  mim.  Passei  a  língua em 
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meus lábios secos para umedecê-los, é isso que acontece quando se passa 
muito  tempo  respirando  pela  boca,  mas  logicamente,  esse  ato  foi 
involuntário. Faça alguma coisa! Ordenou minha mente inquieta, fazer o 
quê? Bradei mentalmente olhando para o chão.
              — Lavígnia? - A voz grave carregada por aquele sotaque estranho 
misturado ao italiano ecoou pela igreja quase vazia e eu levei um susto.
              — Sim.  - arfei ansiosa.
           — Eu soube que você desconhece a verdade sobre o passado de sua 
família. - ele proferiu o óbvio enquanto se levantava vagarosamente.
              — Vim aqui para descobrir.

Falei com a voz firme impulsionada pela determinação em descobrir 
a tal verdade. Pude ver que ele fez o sinal da cruz em reverência ao altar 
assim que se pôs em pé. Engoli em seco.
              — Correto - ele disse virando-se finalmente para mim – este, 
Lavígnia, é o seu momento de saber.
           Involuntariamente prendi a respiração frente àquela figura que 
parecia  ter  saído  de  um  daqueles  filmes  sobre  a  renascença.  Os  olhos 
negros envoltos por rugas finas em seu rosto impassível cravaram-se nos 
meus e eu congelei. Em volta de seu pescoço havia um rosário de bolinhas 
pretas e grandes que terminavam em um crucifixo dourado contrastando 
com a batina vermelha. Em suas mãos havia um grosso exemplar da Bíblia 
Sagrada  também  em  cor  vermelha  com detalhes  dourados.  Parecia  ser 
alguém do alto clero da Igreja. Respirei fundo antes de falar.
            — Quero saber de uma vez... quem é você? Como sabe sobre mim, 
sobre o passado da minha família? - desatei a perguntar e um leve sorriso 
curvou os cantos de sua boca.
          — Afoita... exatamente como os outros antes de você. - observou ele 
com certo divertimento que me confundiu, franzi as sobrancelhas.
            — Outros? - indaguei em um sussurro.
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          — Eu faço parte de uma divisão secreta do Vaticano que existe desde 
tempos imemoriais. - ele entoou com autoridade em sua voz cheia daquele 
sotaque bonito, porém dotado de algo que me fazia sentir um alto respeito 
por ele - Nossa missão através dos séculos é assegurar a união daqueles 
que mantém o mundo a salvo do mal. Sem nós, eles estariam perdidos no 
mundo sem saber da sua vocação de salvar este mesmo mundo. - ele disse 
enigmático e eu arfei outra vez.
            — Os caçadores... - sussurrei sem entender muita coisa, ele assentiu.
            — Sim, os caçadores. - confirmou.
            — Os Von Otman. - afirmei com os olhos fixos nos dele.
       — Os Von Otman são a segunda família da  Societatem SacramentumSocietatem Sacramentum   
Venatores.  -  Venatores.  -  ele  usou o mesmo termo que o doutor usou quando viu oele  usou o mesmo termo que o doutor usou quando viu o   
medalhão -medalhão -  Depois que esta foi feita, todos os caçadores vieram para este 
lugar atrás de seus maiores inimigos. Precisavam  salvar este país da praga 
das  trevas  que  se  espalhava  pelo  mundo.  Durante  séculos,  Roma  tem 
mandado para cá representantes a fim de cuidar que a aliança entre eles 
seja mantida. Infelizmente, nossa missão fracassou, mas sempre soubemos 
que um dia, tudo seria restabelecido. 
            O clérigo explicou levantando as sobrancelhas ralas e negras. Eu 
arfei  quando em um flash a imagem do doutor Porto surgiu na minha 
mente,  seu  leve  sotaque  italiano,  seu  rosário  inseparável,  a  forma 
inexplicável dele saber sobre o segredo dos vampiros e mais um monte de 
coisas  que  -  tecnicamente  –  deviam  ser  um  segredo  para  o  resto  das 
pessoas.  
            — Doutor Porto... - sussurrei estupefata.
       — Sim. Frade Porto na verdade, treinado pelos monges e bispos do 
Vaticano assim como todos os outros que vieram antes dele. Para descobrir 
novas maneiras de ajudar os caçadores a cumprir sua missão. - revelou ele 
me deixando ofegante.
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            —  O quê? Como assim? -  sondei  e vi  quando ele  balançou 
levemente a cabeça, como se já tivesse contado a mesma história algumas 
vezes.
        — Ele foi treinado para descobrir as fraquezas dos nossos inimigos. 
Nosso laboratório em Roma já fez grandes descobertas e a última tentativa 
para  descobrir  a  maior  delas...  falhou.  -  disse  ele  com uma espécie  de 
resignação forçada.
            — E o que é?
         — Trazê-los de volta... trazer as almas sombrias de volta para a luz. 
Mas falhamos. - suspirou ele e eu lembrei das conversas que tive com o 
doutor Porto, frade seja lá o que for. Aquilo tudo era uma insanidade total.
            — A cura para a maldição dos vampiros? - perguntei num sussurro.
            — Sim, talvez não exista mesmo um meio de a ciência, grande 
orgulho  dos  homens,  explicar  o  que  é  sobrenatural.  Mas,  esta  mesma 
ciência  que é  falha  em algumas  coisas,  é  fiel  em outras.  Os  genes  que 
tornaram simples humanos em seres que podem caçar e destruir o mal, são 
sempre descobertos e estudados por nós.
     Concluiu ele erguendo as sobrancelhas. Eu fechei os olhos e sacudi a 
cabeça,  eu não estava compreendendo ou então não queria  mesmo.  As 
duas famílias...  os romenos...  os italianos...  Damian havia me contado a 
história por cima, ele não quis me dizer mais nada, ou ele realmente não 
sabia.  Abri  meus  olhos  no  momento  que  um relâmpago  fez  as  janelas 
piscarem e sombras rápidas e prateadas se formaram pela nave da Igreja. 
Havia duas famílias de Caçadores. Os Von Otman e a outra eu não sabia, 
mas o que eu queria realmente saber, era a ligação da família Durani com 
aquilo tudo.
           — Mas o que minha família tem a ver com isso? O que eu tenho a 
ver com isso? Por que é a minha família que guarda o segredo? Por que os 
Von Otman não cuidam disso sozinhos? Esse segredo é deles!
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           Deixei  minha  ansiedade  extravasar  me  arrependendo 
imediatamente por ter levantado a voz com o homem calmo e sereno que 
simplesmente  me  olhou  com  paciência.  O  clérigo  manteve  seu  olhar 
durante  alguns  segundos  agoniantes  em  que  tudo  que  se  ouvia  eram 
trovões tímidos ecoando lá fora. Meu peito arfava com minha respiração 
irregular, a iminência era clara. Eu finalmente entenderia aquele mistério. 
O clérigo abriu sua Bíblia e pegou uma corrente prateada levantando-a no 
ar para que eu visse.  O medalhão prateado girou na ponta da corrente 
refletindo a  luz dourada das  velas,  eu conhecia  aquela  insígnia.  Minha 
respiração sumiu, engoli em seco.
           — Conhece isto não é?
           Ele perguntou calmamente, mas sua voz grave ressoava pela nave 
da Igreja. Era o mesmo símbolo que os Von Otman usavam no pescoço, a 
mesma insígnia que encontramos na floresta. As três espadas cruzadas, a 
águia  estilizada  com  as  asas  abertas  e  as  letras  que  eu  não  sabia  o 
significado, dentro de um círculo prateado.
            — Sim.

Sussurrei  através  da minha garganta apertada.  Meus olhos ainda 
estavam fixos no medalhão que agora balançava suavemente em resposta 
a qualquer movimento que o clérigo fazia.
             — Sente uma estranha obsessão por ele não é? Uma ligação.
             Ele indagou calmamente e eu não esbocei nenhuma reação. Minha 
mente já começava a fazer a constatação impossível, eu engoli em seco e 
olhei em seus olhos negros como resposta.
             — Sei que você sente, é como se ele fosse seu, não é? - não respondi. 
- As letras gravadas nas espadas tem um significado - ele disse em seu 
sotaque,  eu congelei  involuntariamente na iminência de saber o que eu 
mais queria  - Nas espadas de cima - Levantou o medalhão pela corrente 
até que ele ficasse em linha reta com meus olhos - V de Von Otman, R de 
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Roma e D de... Durani.
             O clérigo disse pacientemente,  ignorando que suas últimas  
palavras  fizeram praticamente  o  sangue parar  em minhas  veias  e  meu 
coração perder uma batida. Como se meu corpo todo reagisse com espanto 
às suas palavras.  
              — V - continuou ele indicando as três letras da parte de baixo das 
espadas - de Venatores, T de Tenebris e A de Animas. As palavras em latim 
Venatores Tenebris Animas tem um significado que denomina os membros 
das duas famílias... Caçadores de Almas Sombrias. - concluiu ele fitando 
meu rosto com expressão petrificada. - Lavígnia Marques Durani, você é 
uma Venatora.

Revelou ele no mesmo momento em que um trovão assustador e 
ensurdecedor explodiu nas nuvens acima de nós fazendo até com que as 
estruturas da Igreja tremessem. Meu coração perdeu mais uma batida e 
minha  respiração  sumiu,  meus  joelhos  vacilaram  e  eu  me  vi  caindo 
ajoelhada no chão. Suas palavras foram claras, mas não faziam sentido em 
minha cabeça. Meus olhos vagaram perdidos pelo chão e fiquei presa num 
momento em que minha mente não trabalhava. Eu não pensava nada, era 
como se não visse nada e nem mesmo os trovões altos ecoando pela nave 
vazia e escura eram percebidos.

          

                                                                                        ÁgathaÁgatha

— — Ai cara, ai cara, ai cara. Por que estamos fazendo isso Ágatha? Ai cara, ai cara, ai cara. Por que estamos fazendo isso Ágatha? 
Minha prima perguntou  assim que o  táxi,  que  pegamos  quandoMinha prima perguntou  assim que o  táxi,  que  pegamos  quando  
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chegávamos ao condomínio e vimos o carro da minha irmã sair, parou nachegávamos ao condomínio e vimos o carro da minha irmã sair, parou na   
praça da Matriz.  praça da Matriz.  

— — Porque eu sei que a Lavígnia não vai nos contar coisa nenhumaPorque eu sei que a Lavígnia não vai nos contar coisa nenhuma  
sobre esses  medalhões.  Abaixa!  -  falei,  puxando ela  para baixo quandosobre esses  medalhões.  Abaixa!  -  falei,  puxando ela  para baixo quando  
minha irmã saiu do carro com um guarda-chuva preto.minha irmã saiu do carro com um guarda-chuva preto.

— — Ainda não acho certo estarmos seguindo ela. A Lavígnia vai ficarAinda não acho certo estarmos seguindo ela. A Lavígnia vai ficar   
uma fera se uma fera se descobrir. - insistiu ela.descobrir. - insistiu ela.

—  —  Ai que se dane! Tô pouco me lixando pros chiliques da minhaAi que se dane! Tô pouco me lixando pros chiliques da minha   
irmã.  Quero  saber  o  irmã.  Quero  saber  o  que  ela  está  escondendo  de  nós.  Vamos.  -  falei,que  ela  está  escondendo  de  nós.  Vamos.  -  falei,   
abrindo a porta do táxi depois de abrindo a porta do táxi depois de escorregar uma nota de vinte pro taxista.escorregar uma nota de vinte pro taxista.  

—  —  Ai  que  droga,  poderíamos  ter  trazido  um  guarda-chuva!  -Ai  que  droga,  poderíamos  ter  trazido  um  guarda-chuva!  -   
resmungou  Mariana  enquanto  corríamos  na  chuva  fria,  depois  queresmungou  Mariana  enquanto  corríamos  na  chuva  fria,  depois  que  
Lavígnia entrou na Igreja.Lavígnia entrou na Igreja.

— — Como se desse tempo né Mariana? Por um pouquinho a mais nãoComo se desse tempo né Mariana? Por um pouquinho a mais não  
teríamos conseguido segui-la. - retruquei, espiando para dentro da Igrejateríamos conseguido segui-la. - retruquei, espiando para dentro da Igreja   
escura.escura.

— — Não sei se quero saber o que ela está escondendo, e se for muitoNão sei se quero saber o que ela está escondendo, e se for muito  
ruim para nós?ruim para nós?

— — Deixa de ser covarde! Já chegamos até aqui, desistimos de tudoDeixa de ser covarde! Já chegamos até aqui, desistimos de tudo   
por isto, então temos que saber.por isto, então temos que saber.

Respondi num sussurro, percebendo que uma entrada lateral estavaRespondi num sussurro, percebendo que uma entrada lateral estava  
aberta. Como em todo templo católico de grande porte, havia uma entradaaberta. Como em todo templo católico de grande porte, havia uma entrada   
principal – uma porta de madeira dupla em forma de arco que estava entreprincipal – uma porta de madeira dupla em forma de arco que estava entre   
aberta,  e duas portas menores que davam acesso pela lateral  da Igreja.aberta,  e duas portas menores que davam acesso pela lateral  da Igreja.   
Empurrei a da direita e vi que ia dar no grande corredor ao lado da nave.Empurrei a da direita e vi que ia dar no grande corredor ao lado da nave.

— — Sim, eu sei. - Mariana concordou.Sim, eu sei. - Mariana concordou.
—  —  Vamos.  -  sussurrei  segurando o braço dela e nos esgueiramosVamos.  -  sussurrei  segurando o braço dela e nos esgueiramos  

abaixadas até a proteção escura do corredor por trás das grandes pilastrasabaixadas até a proteção escura do corredor por trás das grandes pilastras  
que sustentavam os arcos.que sustentavam os arcos.
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—  —  Está  vendo  alguma  coisa?  -  Mariana  sussurrou  quando  nosEstá  vendo  alguma  coisa?  -  Mariana  sussurrou  quando  nos  
encostamos numa das enormes pilastras.encostamos numa das enormes pilastras.

— — Não, vamos chegar mais perto.Não, vamos chegar mais perto.
Respondi em voz baixa e me aproveitei da escuridão que reinavaRespondi em voz baixa e me aproveitei da escuridão que reinava   

naquele local digno de um filme de suspense, para avançar vários metrosnaquele local digno de um filme de suspense, para avançar vários metros   
encostada  na  parede  do  corredor.  Enquanto  nos  aproximávamos,encostada  na  parede  do  corredor.  Enquanto  nos  aproximávamos,  
conseguimos  ver  Lavígnia  parada  em frente  ao  octógono  em baixo  daconseguimos  ver  Lavígnia  parada  em frente  ao  octógono  em baixo  da  
cúpula, de onde os padres realizavam as missas. Os relâmpagos entravamcúpula, de onde os padres realizavam as missas. Os relâmpagos entravam  
pelas  janelas  de  vidro  que  circundavam  a  cúpula  lançando  feixespelas  janelas  de  vidro  que  circundavam  a  cúpula  lançando  feixes   
prateados e inconstantes na parte principal da Igreja. Em frente ao altarprateados e inconstantes na parte principal da Igreja. Em frente ao altar   
mór.mór.

— — Daqui dá pra ver. - proferi ao me encostar na pilastra do últimoDaqui dá pra ver. - proferi ao me encostar na pilastra do último   
arco.arco.

—  —  Tem  um  homem  ali,  é  um  padre?  -  sussurrou  minha  primaTem  um  homem  ali,  é  um  padre?  -  sussurrou  minha  prima  
abaixando-se ao meu lado.abaixando-se ao meu lado.

— — Acho que não, pela roupa, parece ser de um cargo mais alto. NãoAcho que não, pela roupa, parece ser de um cargo mais alto. Não  
parece aquele cardeal do filme do  parece aquele cardeal do filme do  Van HelsingVan Helsing? - observei ao examinar a? - observei ao examinar a  
figura emblemática que falava com a minha irmã. figura emblemática que falava com a minha irmã. 

— — Parece sim, e fala do mesmo jeito. Mas que droga é essa?Parece sim, e fala do mesmo jeito. Mas que droga é essa?
—  —  Não  sei,  mas  que  parece  uma  pegadinha,  parece.  Cadê  asNão  sei,  mas  que  parece  uma  pegadinha,  parece.  Cadê  as  

câmeras? - brinquei na tentativa de quebrar um pouco o clima pesado.câmeras? - brinquei na tentativa de quebrar um pouco o clima pesado.
— — Parece que estamos num filme, isso sim.Parece que estamos num filme, isso sim.
—  —  O  que  estão  falando?  Não  consigo  ouvir  com essa  chuva...  -O  que  estão  falando?  Não  consigo  ouvir  com essa  chuva...  -   

reclamei, apurando os ouvidos.reclamei, apurando os ouvidos.
— — Estão falando sobre... o passado da nossa família. - respondeu elaEstão falando sobre... o passado da nossa família. - respondeu ela   

e e nós trocamos um olhar confuso.nós trocamos um olhar confuso.
Voltamos nossa atenção para a cena que se desenrolava há algunsVoltamos nossa atenção para a cena que se desenrolava há alguns   

metros.  Havia muitas velas brancas acesas em frente ao altar mór e emmetros.  Havia muitas velas brancas acesas em frente ao altar mór e em  
castiçais altos espalhados ao redor do octógono de pedra marrom. Tudo alicastiçais altos espalhados ao redor do octógono de pedra marrom. Tudo ali   
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tinha um ar medieval e de certa forma, bonito. Embora a semiescuridãotinha um ar medieval e de certa forma, bonito. Embora a semiescuridão  
rompida pelos relâmpagos, os trovões e o som da chuva tornassem tudorompida pelos relâmpagos, os trovões e o som da chuva tornassem tudo   
aquilo meio fantasmagórico. aquilo meio fantasmagórico. 

— — Olha Ágatha, é o medalhão que nós encontramos. Olha Ágatha, é o medalhão que nós encontramos. 
Mariana apontou para a peça que jazia na ponta de uma correnteMariana apontou para a peça que jazia na ponta de uma corrente  

que o homem segurava. Instintivamente, toquei o que eu trazia por baixoque o homem segurava. Instintivamente, toquei o que eu trazia por baixo  
da  blusa.  Sim,  eu  tinha  mesmo  feito  isso.  Coloquei  o  medalhão  numada  blusa.  Sim,  eu  tinha  mesmo  feito  isso.  Coloquei  o  medalhão  numa   
corrente e passei a usá-lo. Eu não sabia explicar, mas tinha uma ligaçãocorrente e passei a usá-lo. Eu não sabia explicar, mas tinha uma ligação   
obsessiva com ele. obsessiva com ele. 

— — Sim, é o mesmo. - murmurei assustada.Sim, é o mesmo. - murmurei assustada.
— — Caçadores? Mas como assim? Que história é essa de Caçadores?Caçadores? Mas como assim? Que história é essa de Caçadores?
— — Não, ele disse... Não, ele disse... venatores.venatores.
—  —  Hã?  -  ela  franziu  as  sobrancelhas  e  eu  dei  de  ombros  comoHã?  -  ela  franziu  as  sobrancelhas  e  eu  dei  de  ombros  como  

resposta.resposta.
— — Durani... - repeti depois de ouvir ele falar o sobrenome da minhaDurani... - repeti depois de ouvir ele falar o sobrenome da minha   

família.família.
— — Oh meu Deus! - minha prima exclamou e eu a olhei rápido.Oh meu Deus! - minha prima exclamou e eu a olhei rápido.
— — O que foi?O que foi?
— — Von Otman é o sobrenome da família do Neitan!Von Otman é o sobrenome da família do Neitan!
— — Sério? - perguntei completamente surpresa.Sério? - perguntei completamente surpresa.
— — Sim, mas o que eles tem a ver com isso? Oh minha nossa... - elaSim, mas o que eles tem a ver com isso? Oh minha nossa... - ela  

sussurrou colocando a mão na testa.sussurrou colocando a mão na testa.
— — Lavígnia Marques Durani, você é uma Lavígnia Marques Durani, você é uma venatoravenatora..
Disse  o  homem  com  sua  voz  carregada  de  um  sotaqueDisse  o  homem  com  sua  voz  carregada  de  um  sotaque  

desconhecido. Minha irmã era o quê? Mas que raios era aquilo? Seja lá odesconhecido. Minha irmã era o quê? Mas que raios era aquilo? Seja lá o   
que fosse, o efeito deve ter sido devastador para ela, pois Lavígnia caiu deque fosse, o efeito deve ter sido devastador para ela, pois Lavígnia caiu de   
joelhos no chão e não esboçou mais reação alguma.joelhos no chão e não esboçou mais reação alguma.

— — Ai Àghs... o que vamos fazer? - apavorou-se Mariana.Ai Àghs... o que vamos fazer? - apavorou-se Mariana.
— — Não sei, Mari. Eu não sei.Não sei, Mari. Eu não sei.
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—  —  Assim como vocês duas, Ágatha e Mariana Durani. - o homemAssim como vocês duas, Ágatha e Mariana Durani. - o homem  
falou e trocamos um olhar espantado, como ele sabia que estávamos ali?falou e trocamos um olhar espantado, como ele sabia que estávamos ali?   
Como sabia nossos nomes? - Todas vocês pertencem à mesma linhagemComo sabia nossos nomes? - Todas vocês pertencem à mesma linhagem   
guerreira que seus antepassados tentaram negar.guerreira que seus antepassados tentaram negar.

Depois de alguns segundos de hesitação, me levantei e olhei paraDepois de alguns segundos de hesitação, me levantei e olhei para  
Mariana que parecia mais perdida do que eu. Respirei fundo e vi nela aMariana que parecia mais perdida do que eu. Respirei fundo e vi nela a   
mesma decisão de ir até lá e falar com ele. Com passos inseguros saí damesma decisão de ir até lá e falar com ele. Com passos inseguros saí da   
escuridão do arco para a luminosidade dourada das velas,  podia sentirescuridão do arco para a luminosidade dourada das velas,  podia sentir   
Mariana logo atrás de mim.Mariana logo atrás de mim.

—  —  Quem  é  o  senhor?  Como  sabe  algo  sobre  minha  família.  -Quem  é  o  senhor?  Como  sabe  algo  sobre  minha  família.  -   
perguntei ficando de frente para ele.perguntei ficando de frente para ele.

—  —  A questão não é quem eu sou, Ágatha. Mas quem você é.  MeA questão não é quem eu sou, Ágatha. Mas quem você é.  Me  
diga, como tem enfrentado os sonhos e pesadelos que lhe perturbam odiga, como tem enfrentado os sonhos e pesadelos que lhe perturbam o  
sono?sono?

—  —  Como sabe disso? -  indaguei  assustada e um trovão ressonouComo sabe disso? -  indaguei  assustada e um trovão ressonou  
fortemente.fortemente.

—  —  Eu  sei  porque  todos  vocês  não  podem  se  esconder  de  nós.Eu  sei  porque  todos  vocês  não  podem  se  esconder  de  nós.   
Sempre os encontramos para trazê-los de volta. - disse o homem e aquiloSempre os encontramos para trazê-los de volta. - disse o homem e aquilo   
me pareceu uma ameaça.me pareceu uma ameaça.

— — Você é maluco, do que está falando?Você é maluco, do que está falando?
— — Ágatha! - Mariana me repreendeu beliscando o meu braço.Ágatha! - Mariana me repreendeu beliscando o meu braço.
—  —  Não! Seja lá quem for,  você me assusta.  Vamos embora daquiNão! Seja lá quem for,  você me assusta.  Vamos embora daqui   

Mariana.Mariana.
Falei  dando  as  costas  mas  minha  prima  não  me  moveu.  PeloFalei  dando  as  costas  mas  minha  prima  não  me  moveu.  Pelo   

contrário,  ela  se  aproximou  do  homem  que  estava  calmamente  a  noscontrário,  ela  se  aproximou  do  homem  que  estava  calmamente  a  nos   
observar enquanto segurava sua grossa Bíblia.observar enquanto segurava sua grossa Bíblia.

—  —  Quem  são  os  Von  Otman?  E  o  que  são...  Quem  são  os  Von  Otman?  E  o  que  são...  venatoresvenatores?  -  ela?  -  ela  
perguntou.perguntou.

— — Os Von Otman são uma antiga família que recebeu o dom divinoOs Von Otman são uma antiga família que recebeu o dom divino  
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de  livrar  o  mundo  dos  seres  de  almas  sombrias.  Há  séculos  eles  vêmde  livrar  o  mundo  dos  seres  de  almas  sombrias.  Há  séculos  eles  vêm  
obedecendo às  ordens  de  Roma de destruir  todos  os  inimigos  da  raçaobedecendo às  ordens  de  Roma de destruir  todos  os  inimigos  da  raça   
humana. humana. Venatores Venatores  é a palavra em latim para Caçadores.  - ele respondeu é a palavra em latim para Caçadores.  - ele respondeu  
calmamente.calmamente.

— — Que inimigos? -  perguntei.Que inimigos? -  perguntei.
— — Seres das trevas, criaturas amaldiçoadas que o resto do mundoSeres das trevas, criaturas amaldiçoadas que o resto do mundo  

nem imagina que existe. Eles sobrevivem do medo das pessoas e vocês, sãonem imagina que existe. Eles sobrevivem do medo das pessoas e vocês, são   
os devem defendê-las.os devem defendê-las.

— — Nós?! - disse Mariana com seus lábios tremendo.Nós?! - disse Mariana com seus lábios tremendo.
— — Sim, a família Durani também é portadora da ordem sagrada. PorSim, a família Durani também é portadora da ordem sagrada. Por  

mais de cem anos, sua família tem negligenciado o chamado, mas agoramais de cem anos, sua família tem negligenciado o chamado, mas agora  
vocês obedeceram.vocês obedeceram.

Respondeu ele ao estrondo de mais um enorme trovão. Por algunsRespondeu ele ao estrondo de mais um enorme trovão. Por alguns  
segundos não fizemos nada além de tentar entender aquelas palavras. segundos não fizemos nada além de tentar entender aquelas palavras. 

—  —  Quer dizer,  obedecemos ao seguir o rumo que os sonhos nosQuer dizer,  obedecemos ao seguir o rumo que os sonhos nos  
davam? - indagou Mariana e ele assentiu.davam? - indagou Mariana e ele assentiu.

—  —  Sim, mas isso é só o começo. A aliança terá que ser retomada,Sim, mas isso é só o começo. A aliança terá que ser retomada,   
mas tudo será feito ao seu tempo.mas tudo será feito ao seu tempo.

— — Olha – eu disse – tudo isso é uma grande loucura. Eu não entendiOlha – eu disse – tudo isso é uma grande loucura. Eu não entendi   
nada e não vou mais ficar aqui.nada e não vou mais ficar aqui.

Me voltei  para  minha  irmã  que  parecia  em  estado  de  choque  eMe voltei  para  minha  irmã  que  parecia  em  estado  de  choque  e   
segurei seu braço tentando fazê-la levantar-se, porém, ela não se moveu.segurei seu braço tentando fazê-la levantar-se, porém, ela não se moveu.

—  —  Podem  ir  Podem  ir  venatorasvenatoras,  eu  ficarei  aqui  rezando  por  vocês.  E,  eu  ficarei  aqui  rezando  por  vocês.  E  
aguardem  o  nosso  chamado,  pois  o  mundo  está  sendo  novamenteaguardem  o  nosso  chamado,  pois  o  mundo  está  sendo  novamente  
assombrado. assombrado. 

Ele proferiu antes de caminhar em direção ao altar e lá se ajoelhou eEle proferiu antes de caminhar em direção ao altar e lá se ajoelhou e   
pareceu mesmo rezar.pareceu mesmo rezar.

— — Ai minha nossa, isso tudo só pode ser um sonho. Não tem nexo,Ai minha nossa, isso tudo só pode ser um sonho. Não tem nexo,   
não  tem  como  ser  verdade!  -  Mariana  choramingou  extremamentenão  tem  como  ser  verdade!  -  Mariana  choramingou  extremamente  
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perturbada.perturbada.
— — Temos que sair daqui, vamos me ajude com ela. - pedi e MarianaTemos que sair daqui, vamos me ajude com ela. - pedi e Mariana   

veio em nossa direção e segurou o braço da Lavígnia.veio em nossa direção e segurou o braço da Lavígnia.
— — O que ela tem?O que ela tem?
—  —  Está  em estado de choque.  -  respondi,  conseguindo levantá-laEstá  em estado de choque.  -  respondi,  conseguindo levantá-la   

com a ajuda de Mariana.com a ajuda de Mariana.
— — Ah não! Viu Ágatha eu disse que podia ser algo ruim para nós, seAh não! Viu Ágatha eu disse que podia ser algo ruim para nós, se   

ela  ficou desse  jeito  é  porque sabe  que isso  não é  brincadeira  e  muitoela  ficou desse  jeito  é  porque sabe  que isso  não é  brincadeira  e  muito  
menos mentira! - ela quase gritou.menos mentira! - ela quase gritou.

—  —  Eu não  sei,  eu  não  sei...  vamos  sair  daqui  primeiro  e  depoisEu não  sei,  eu  não  sei...  vamos  sair  daqui  primeiro  e  depois   
falamos com a Lavígnia ou com o vô ou com seus amigos sei lá, vamos darfalamos com a Lavígnia ou com o vô ou com seus amigos sei lá, vamos dar   
um  jeito. - respondi sentindo meu estômago se apertar.um  jeito. - respondi sentindo meu estômago se apertar.

— — Amigos – Mariana riu – nem sei mais quem são eles. - ela disseAmigos – Mariana riu – nem sei mais quem são eles. - ela disse   
amargamente  amargamente  quando  conseguimos  sair  para  o  pórtico  de  entrada  daquando  conseguimos  sair  para  o  pórtico  de  entrada  da  
Igreja, alguns degraus abaixo estavam a rua e a chuva fria.Igreja, alguns degraus abaixo estavam a rua e a chuva fria.

—  —  Eu  bem  vi  que  aquela  gente  tinha  algo  de  estranho  mesmo.Eu  bem  vi  que  aquela  gente  tinha  algo  de  estranho  mesmo.  
Vamos embora.Vamos embora.

    LavígniaLavígnia

Quando o ar frio daquela noite chuvosa me atingiu, fui trazida deQuando o ar frio daquela noite chuvosa me atingiu, fui trazida de   
volta para a realidade. Eu não conseguia me lembrar de mais nada depoisvolta para a realidade. Eu não conseguia me lembrar de mais nada depois   
que o clérigo havia dito aquelas  que o clérigo havia dito aquelas  palavras, mas naquele instante, percebipalavras, mas naquele instante, percebi  
que estava com Ágatha e Mariana ao meu lado. Porém, eu não iria fazerque estava com Ágatha e Mariana ao meu lado. Porém, eu não iria fazer   
perguntas agora, tudo o que eu mais queria era falar com a pessoa  perguntas agora, tudo o que eu mais queria era falar com a pessoa  queque  
tinha muitas explicações a dar.tinha muitas explicações a dar.

— — Neitan.Neitan.
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          10. 10. Uma nova realidade: ser ouUma nova realidade: ser ou  
não não   ser?ser?                              

AAo  dizer seu nome, saí numa corrida desenfreada pela chuva emo  dizer seu nome, saí numa corrida desenfreada pela chuva em  

direção ao meu carro, parado embaixo de uma árvore na praça da Matriz.direção ao meu carro, parado embaixo de uma árvore na praça da Matriz.
— — Lavígnia! - ouvi a voz da minha irmã gritar meu nome, mas nãoLavígnia! - ouvi a voz da minha irmã gritar meu nome, mas não   

me virei.me virei.
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— — Espera, pra onde você está indo? - Mariana perguntou ao surgirEspera, pra onde você está indo? - Mariana perguntou ao surgir   
ao meu lado.ao meu lado.

— — Vou atrás da explicação pra tudo isso.Vou atrás da explicação pra tudo isso.
— — E onde exatamente isso fica? - Ágatha exigiu já do outro lado doE onde exatamente isso fica? - Ágatha exigiu já do outro lado do  

carro.carro.
—  —  Bom  Jesus.  -  respondi  entrando  no  carro,  a  chuva  já  tinhaBom  Jesus.  -  respondi  entrando  no  carro,  a  chuva  já  tinha  

ensopado a nós três. ensopado a nós três. 
— — Vamos voltar pra lá agora? Mas são umas três até lá e o tempoVamos voltar pra lá agora? Mas são umas três até lá e o tempo  

está horroroso.está horroroso.
Protestou minha prima entrando no carro,  ocupando o banco deProtestou minha prima entrando no carro,  ocupando o banco de  

trás enquanto Ágatha sentava ao meu lado.trás enquanto Ágatha sentava ao meu lado.
—  —  Não me importa,  eu  preciso  falar  com ele.  -  afirmei  dando aNão me importa,  eu  preciso  falar  com ele.  -  afirmei  dando a   

partida no carro e fazendo-o manobrar de um jeito maluco.partida no carro e fazendo-o manobrar de um jeito maluco.
— — Ai droga! Você quer matar a gente Lavígnia? - gritou minha irmãAi droga! Você quer matar a gente Lavígnia? - gritou minha irmã   

segurando-se no banco.segurando-se no banco.
—  —  Por que é  tão importante falarmos com o Neitan? -  a  voz dePor que é  tão importante falarmos com o Neitan? -  a  voz de  

Mariana  soou  tremida  e  eu  percebi  que  involuntariamente  apertava  oMariana  soou  tremida  e  eu  percebi  que  involuntariamente  apertava  o   
volante.volante.

—  —  Porque  ele  é  um  idiota  que  me  deve  muitas  respostas!  -Porque  ele  é  um  idiota  que  me  deve  muitas  respostas!  -   
esbravejei, sentindo lágrimas quentes se  formarem em meus olhos. Aquiloesbravejei, sentindo lágrimas quentes se  formarem em meus olhos. Aquilo   
era uma loucura, só podia ser mentira, eu não podia ser uma... Caçadora. era uma loucura, só podia ser mentira, eu não podia ser uma... Caçadora. 

— E— Ele não é o único que deve respostas hoje, como você sabia dole não é o único que deve respostas hoje, como você sabia do   
que aquele homem estava falando? O que você está escondendo Lavígnia? que aquele homem estava falando? O que você está escondendo Lavígnia? 

Minha  irmã  exigiu  enquanto  eu  só  via  a  cortina  d'água  sendoMinha  irmã  exigiu  enquanto  eu  só  via  a  cortina  d'água  sendo   
cortada pelo limpador de para-brisa. Só então me dei conta de uma coisa.cortada pelo limpador de para-brisa. Só então me dei conta de uma coisa.

— C— Como vocês entraram na Igreja? Como sabiam que eu estava lá?omo vocês entraram na Igreja? Como sabiam que eu estava lá?
— — Hã... - Mariana hesitou.Hã... - Mariana hesitou.
—  —  Nós  seguimos  você!  Acha  mesmo  que  eu  iria  ficar  paradaNós  seguimos  você!  Acha  mesmo  que  eu  iria  ficar  parada  

enquanto você rodava por aí conseguindo as respostas que eu preciso? -enquanto você rodava por aí conseguindo as respostas que eu preciso? -   
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Ágatha respondeu indignada.Ágatha respondeu indignada.
— — Como assim me seguiram? - gritei.Como assim me seguiram? - gritei.
—  —  Entrando  num  táxi  oras!  Agora  responda  Lavígnia,  vocêEntrando  num  táxi  oras!  Agora  responda  Lavígnia,  você  

conversava com aquele homem sobre um segredo e sobre nossa família econversava com aquele homem sobre um segredo e sobre nossa família e   
sei lá mais o quê. O que significou toda essa cena hoje? - voltou a exigir esei lá mais o quê. O que significou toda essa cena hoje? - voltou a exigir e   
um trovão ecoou no céu acima do carro, suspirei. Não havia mais porqueum trovão ecoou no céu acima do carro, suspirei. Não havia mais porque   
esconder a verdade delas.esconder a verdade delas.

— — Tudo bem, vou contar tudo o que eu sei, mas a primeira que meTudo bem, vou contar tudo o que eu sei, mas a primeira que me   
chamar de louca será atirada para fora do carro! Entenderam? - ameacei,chamar de louca será atirada para fora do carro! Entenderam? - ameacei,   
relembrando das palavras delas no ano passado, quando tudo começou.relembrando das palavras delas no ano passado, quando tudo começou.

— — Não se preocupe, tudo essa noite está uma loucura só!  - MarianaNão se preocupe, tudo essa noite está uma loucura só!  - Mariana  
respondeu.respondeu.

— —  Lembram do ano passado quando Carol e eu fomos atacadas na Lembram do ano passado quando Carol e eu fomos atacadas na  
praia,  não  é?  -  ouvi  um  sim  em  uníssono  –  Bem...  mesmo  que  vocêspraia,  não  é?  -  ouvi  um  sim  em  uníssono  –  Bem...  mesmo  que  vocês  
tenham rido e debochado de mim, uma pessoa por perto sabia muito mais.tenham rido e debochado de mim, uma pessoa por perto sabia muito mais.   
Ágatha,  nosso  pai  sabia  que  eu  estava  dizendo  a  verdade.  O  que  nosÁgatha,  nosso  pai  sabia  que  eu  estava  dizendo  a  verdade.  O  que  nos  
atacou foi mesmo um vampiro. Sim, vampiros existem e nossa família vematacou foi mesmo um vampiro. Sim, vampiros existem e nossa família vem  
guardando esse maldito segredo há séculos! Até hoje eu não entendia aguardando esse maldito segredo há séculos! Até hoje eu não entendia a   
ligação  que  nossos  antepassados  tinham  com  os  Von  Otman,  eles  sãoligação  que  nossos  antepassados  tinham  com  os  Von  Otman,  eles  são   
chamados de Os Caçadores.  Caçadores de vampiros!  Eles  me contaramchamados de Os Caçadores.  Caçadores de vampiros!  Eles  me contaram  
tudo, bem... mais ou menos – ri com desdém – alguns dias depois da mortetudo, bem... mais ou menos – ri com desdém – alguns dias depois da morte   
do nosso pai. Mas nunca me contaram a história inteira. Eu sabia que haviado nosso pai. Mas nunca me contaram a história inteira. Eu sabia que havia  
mais alguma coisa! - senti uma lágrima descer pelo meu rosto – Mas jamaismais alguma coisa! - senti uma lágrima descer pelo meu rosto – Mas jamais   
imaginei que fosse isso. imaginei que fosse isso. 

O silêncio imperou assim que minhas palavras cessaram. Tudo oO silêncio imperou assim que minhas palavras cessaram. Tudo o   
que se podia ouvir eram a chuva e o som do motor do carro. Eu haviaque se podia ouvir eram a chuva e o som do motor do carro. Eu havia   
dirigido  bem  acima  da  velocidade  permitida  e  já  estava  na  RS  110  adirigido  bem  acima  da  velocidade  permitida  e  já  estava  na  RS  110  a   
caminho de Bom Jesus. E eu mantinha o velocímetro na casa dos cem porcaminho de Bom Jesus. E eu mantinha o velocímetro na casa dos cem por   
hora, isso não me importava muito. O que eu queria mesmo era chegarhora, isso não me importava muito. O que eu queria mesmo era chegar  
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logo, como era de se esperar as duas ficaram sem esboçar reação algumalogo, como era de se esperar as duas ficaram sem esboçar reação alguma  
durante vários minutos. Até Ágatha rir e dizer:       durante vários minutos. Até Ágatha rir e dizer:       

— — Você só pode estar brincando.Você só pode estar brincando.
—  —  Como  assim,  vampiros?  Essas  coisas  não  existem  Lavígnia.  -Como  assim,  vampiros?  Essas  coisas  não  existem  Lavígnia.  -   

Mariana não aceitou e eu maneei a cabeça.Mariana não aceitou e eu maneei a cabeça.
— — Então como explicaria tudo o que ouviu essa noite? - o silêncioEntão como explicaria tudo o que ouviu essa noite? - o silêncio   

foi  a  minha  resposta  –  Os  Von  Otman  são  caçadores  ou  foi  a  minha  resposta  –  Os  Von  Otman  são  caçadores  ou  venatores  venatores  dede  
vampiros  ou as  almas sombrias  como diz  a  inscrição nos  medalhões.  -vampiros  ou as  almas sombrias  como diz  a  inscrição nos  medalhões.  -   
concluí, apertando o volante até os nós dos meus dedos ficarem brancos. concluí, apertando o volante até os nós dos meus dedos ficarem brancos. 

— — Isso é irreal demais, eu  não consigo acreditar. - revelou minhaIsso é irreal demais, eu  não consigo acreditar. - revelou minha  
irmã.irmã.

—  —  Não posso culpá-la, eu mesma só consegui acreditar depois deNão posso culpá-la, eu mesma só consegui acreditar depois de  
vê-los cara a cara. - contei enquanto acelerava mais o carro.vê-los cara a cara. - contei enquanto acelerava mais o carro.

— — Você os viu? - ouvi o medo e a incredulidade na voz de Mariana.Você os viu? - ouvi o medo e a incredulidade na voz de Mariana.
—  —  Vi – foi tudo o que eu respondi enquanto pegava meu celular,Vi – foi tudo o que eu respondi enquanto pegava meu celular,   

queria avisar Neitan de que precisava falar com ele.queria avisar Neitan de que precisava falar com ele.
Enquanto eu ligava para o celular dele, o silêncio voltou a reinar.Enquanto eu ligava para o celular dele, o silêncio voltou a reinar.   

Não era de se estranhar já que os acontecimentos daquela noite tinhamNão era de se estranhar já que os acontecimentos daquela noite tinham  
ultrapassado a linha do inacreditável. Eu mesma não aceitava, tinha queultrapassado a linha do inacreditável. Eu mesma não aceitava, tinha que   
ter  alguma  coisa  errada  naquilo  tudo.  Minha  família  não  podia  serter  alguma  coisa  errada  naquilo  tudo.  Minha  família  não  podia  ser   
Caçadora, Caçadora, eueu não podia ser uma. Era impossível, eu não acreditava. Então não podia ser uma. Era impossível, eu não acreditava. Então  
a  conversa  com Damian no parque Itapuã do  mês  passado  começou aa conversa  com Damian no parque Itapuã do  mês  passado  começou a  
rondar minha mente. Ele havia dito que a segunda família era italiana. rondar minha mente. Ele havia dito que a segunda família era italiana. 

“ Oh meu Deus, minha família veio da Itália! ”“ Oh meu Deus, minha família veio da Itália! ”

Constatei,  maneando  a  cabeça  enquanto  a  ligação  não  eraConstatei,  maneando  a  cabeça  enquanto  a  ligação  não  era  
completada.  A chuva devia  estar  prejudicando  o  sinal  do  meu celular.completada.  A chuva devia  estar  prejudicando  o  sinal  do  meu celular.   
Larguei-o no meu colo com raiva e voltei a apertar o volante, enquantoLarguei-o no meu colo com raiva e voltei a apertar o volante, enquanto   
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vários  pensamentos  giravam  em  minha  cabeça  como  se  fossem  umvários  pensamentos  giravam  em  minha  cabeça  como  se  fossem  um  
tornado. Damian me contou que ele e os outros haviam vindo para o Brasiltornado. Damian me contou que ele e os outros haviam vindo para o Brasil   
depois  de  uma grande investida  dos  Caçadores  contra  os  vampiros  nadepois  de  uma grande investida  dos  Caçadores  contra  os  vampiros  na   
Europa. Oh céus! Então foi assim que minha família veio para o Brasil,Europa. Oh céus! Então foi assim que minha família veio para o Brasil,   
atrás deles? Não... Damian me disse várias vezes que um dia eu iria odiá-atrás deles? Não... Damian me disse várias vezes que um dia eu iria odiá-
lo, seria por isso? Ele sabia o tempo todo que eu era... ah eu não conseguialo, seria por isso? Ele sabia o tempo todo que eu era... ah eu não conseguia   
formar a frase. Ele sabia que minha família era Caçadora.formar a frase. Ele sabia que minha família era Caçadora.

Mas como ele pode me esconder algo assim? Não, não eu não iriaMas como ele pode me esconder algo assim? Não, não eu não iria   
aceitar isso. Eu não era uma caçadora de vampiros, era apenas uma pessoaaceitar isso. Eu não era uma caçadora de vampiros, era apenas uma pessoa  
normal  –  ou  melhor  –  uma  pessoa  normal  que  guarda  um  segredonormal  –  ou  melhor  –  uma  pessoa  normal  que  guarda  um  segredo   
sobrenatural. Como eu mataria e perseguiria o que eu amo? Ou melhorsobrenatural. Como eu mataria e perseguiria o que eu amo? Ou melhor   
quem. Só um nome; Damian. Me negando veementemente a aceitar o quequem. Só um nome; Damian. Me negando veementemente a aceitar o que  
tinha ouvido na Igreja, acelerei o carro ainda mais. Ágatha e Mariana aindatinha ouvido na Igreja, acelerei o carro ainda mais. Ágatha e Mariana ainda  
estavam quietas e eu podia entendê-las muito bem. Saber que vampirosestavam quietas e eu podia entendê-las muito bem. Saber que vampiros   
existem e que sua família está de alguma maneira envolvida com isso, nãoexistem e que sua família está de alguma maneira envolvida com isso, não  
é uma coisa nem fácil de aceitar nem de assimilar.é uma coisa nem fácil de aceitar nem de assimilar.

O  percurso  foi  bem  menos  demorado  com  o  ponteiro  doO  percurso  foi  bem  menos  demorado  com  o  ponteiro  do  
velocímetro passando dos 100km/h. Logo cruzávamos a entrada de Bomvelocímetro passando dos 100km/h. Logo cruzávamos a entrada de Bom  
Jesus  ainda  debaixo  de  uma  chuva  forte  e  persistente.  Não  sei  comoJesus  ainda  debaixo  de  uma  chuva  forte  e  persistente.  Não  sei  como  
encontrei o caminho para o haras dos Von Otman naquela estranha noiteencontrei o caminho para o haras dos Von Otman naquela estranha noite  
obscura, mas logo os faróis do meu carro iluminavam uma porteira brancaobscura, mas logo os faróis do meu carro iluminavam uma porteira branca  
e fechada.   e fechada.   

—  —  Está  fechado  –  suspirei  e  peguei  o  celular,  mas não conseguiEstá  fechado  –  suspirei  e  peguei  o  celular,  mas não consegui  
completar nenhuma chamada sequer.completar nenhuma chamada sequer.

Sem pensar duas vezes,  abri a porta do carro e saí  para a chuvaSem pensar duas vezes,  abri a porta do carro e saí  para a chuva  
ouvindo  protestos  das  duas.  Mas  eu  não  deixaria  nada  ficar  em  meuouvindo  protestos  das  duas.  Mas  eu  não  deixaria  nada  ficar  em  meu  
caminho, caminhei  rápido até a porteira e subi  nela.  Com um salto emcaminho, caminhei  rápido até a porteira e subi  nela.  Com um salto em   
meio ao chão enlameado eu estava dentro da propriedade. Investi numameio ao chão enlameado eu estava dentro da propriedade. Investi numa   
corrida  em disparada com o céu relampeando acima de mim,  as  luzescorrida  em disparada com o céu relampeando acima de mim,  as  luzes   
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externas das casas dos Nunes e de Catarina estavam acesas quando passeiexternas das casas dos Nunes e de Catarina estavam acesas quando passei   
por elas. Na casa do avô deles não havia nem mesmo uma luz noturnapor elas. Na casa do avô deles não havia nem mesmo uma luz noturna   
acesa, subi os degraus da varanda da casa de Neit e bati repetidas vezes naacesa, subi os degraus da varanda da casa de Neit e bati repetidas vezes na  
porta.  Depois  de  alguns  segundos  a  mesma  foi  aberta  e  encontrei  aporta.  Depois  de  alguns  segundos  a  mesma  foi  aberta  e  encontrei  a   
expressão surpresa dele.expressão surpresa dele.

— L— Lavígnia?! - ele disse enquanto eu puxava o medalhão do meuavígnia?! - ele disse enquanto eu puxava o medalhão do meu  
bolso de trás e o levantei no ar para que visse. Sua expressão foi ilegível.bolso de trás e o levantei no ar para que visse. Sua expressão foi ilegível.

— — Não me contou tudo sobre isso, não é? - exigi afoita e ofegante,Não me contou tudo sobre isso, não é? - exigi afoita e ofegante,   
ele suspirou e depois me deu passagem.ele suspirou e depois me deu passagem.

— — Entra. - passei por ele e depois me virei.Entra. - passei por ele e depois me virei.
— — Vamos Neitan, me diga a verdade sobre esses símbolos! Por favorVamos Neitan, me diga a verdade sobre esses símbolos! Por favor  

me diga que não tenho nada a ver com esta história.me diga que não tenho nada a ver com esta história.
— — Quando o encontrou?Quando o encontrou?
— — Isso não importa Neitan, eu quero saber o que eles significam.Isso não importa Neitan, eu quero saber o que eles significam.
—  —  Eu tenho a impressão que você já sabe essa resposta.  - ele foiEu tenho a impressão que você já sabe essa resposta.  - ele foi   

direto e eu sacudi a cabeça, sentei no sofá e apoiei a testa em ambas asdireto e eu sacudi a cabeça, sentei no sofá e apoiei a testa em ambas as   
mãos.mãos.

— — O que foi? - ouvi a voz de Lídia.O que foi? - ouvi a voz de Lídia.
— — Lavígnia? - agora era Léo, mas não levantei o rosto.Lavígnia? - agora era Léo, mas não levantei o rosto.
— — Ela encontrou os  medalhões da família. - respondeu Neit.Ela encontrou os  medalhões da família. - respondeu Neit.
— — Sério? Nossa até que enfim, já estava na hora!Sério? Nossa até que enfim, já estava na hora!
— — Léo! - a irmã o repreendeu.Léo! - a irmã o repreendeu.
— — Como assim já estava na hora? - perguntei encarando os três.Como assim já estava na hora? - perguntei encarando os três.
— — Você já vai saber – prometeu Neitan – veio sozinha?Você já vai saber – prometeu Neitan – veio sozinha?
—  —  Não.  Ágatha  e  Mariana  estão  no  carro.-  respondi  voltando  aNão.  Ágatha  e  Mariana  estão  no  carro.-  respondi  voltando  a  

apoiar a testa em minhas mãos que se fechavam em volta do medalhão.apoiar a testa em minhas mãos que se fechavam em volta do medalhão.
— — Vou ligar pro Zac e pedir que vá buscá-las. - ouvi Léo dizer e sairVou ligar pro Zac e pedir que vá buscá-las. - ouvi Léo dizer e sair   

em  busca  do  telefone.  Senti  alguém  sentar  ao  meu  lado  e  uma  mãoem  busca  do  telefone.  Senti  alguém  sentar  ao  meu  lado  e  uma  mão  
delicada posou em meu ombro.delicada posou em meu ombro.
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—  —  Você está  bem? -  Lídia  perguntou e  eu balancei  a  cabeça  emVocê está  bem? -  Lídia  perguntou e  eu balancei  a  cabeça  em  
negativa.negativa.

— — Não, não estou bem.Não, não estou bem.
— — Ei – ouvi Neitan quando pegou minhas mãos. Ele havia sentadoEi – ouvi Neitan quando pegou minhas mãos. Ele havia sentado   

na mesa de centro bem na minha frente – você não está sozinha, não tenhana mesa de centro bem na minha frente – você não está sozinha, não tenha  
medo. - disse me passando uma firmeza que eu não esperava.medo. - disse me passando uma firmeza que eu não esperava.

— — Ele já foi buscar as garotas. - Léo informou voltando à sala – EEle já foi buscar as garotas. - Léo informou voltando à sala – E  
então Nia, como você encontrou os símbolos? então Nia, como você encontrou os símbolos? 

— — Na floresta, mas não quero falar disso agora, por favor me digamNa floresta, mas não quero falar disso agora, por favor me digam   
qual é a verdade sobre isso. Eu sei que vocês são os Von Otman. - afirmeiqual é a verdade sobre isso. Eu sei que vocês são os Von Otman. - afirmei   
sem encontrar surpresa alguma nos olhos deles. Foi nesse instante que asem encontrar surpresa alguma nos olhos deles. Foi nesse instante que a   
porta se abriu e os três entraram.porta se abriu e os três entraram.

— — Então vocês também já sabem? - Léo perguntou para as garotas.Então vocês também já sabem? - Léo perguntou para as garotas.
—  —  Saber  o  quê?  Que vampiros  existem? Fala  sério!  -  desdenhouSaber  o  quê?  Que vampiros  existem? Fala  sério!  -  desdenhou  

minha irmã cruzando os braços.minha irmã cruzando os braços.
— — É, ela já sabe... - Léo murmurou, vindo sentar no braço do sofáÉ, ela já sabe... - Léo murmurou, vindo sentar no braço do sofá   

que eu estava.que eu estava.
— — Não seja tão cética Ágatha, o que acha que assustou você a suaNão seja tão cética Ágatha, o que acha que assustou você a sua   

irmã no teatro Amazonas? - Zac indagou passando por ela.irmã no teatro Amazonas? - Zac indagou passando por ela.
— — Não sei do que está falando.Não sei do que está falando.
— — Sabia que você também escondia alguma coisa – olhei para ele –Sabia que você também escondia alguma coisa – olhei para ele –   

então... eram vampiros no camarote?então... eram vampiros no camarote?
—  Eram—  Eram.  -  Zac  confirmou  ao  encostar-se  na  parede  e  cruzou  os.  -  Zac  confirmou  ao  encostar-se  na  parede  e  cruzou  os   

braços.braços.
— — Tá legal, vou fingir que acredito até que me provem o contrário.Tá legal, vou fingir que acredito até que me provem o contrário.   

Por que vocês usam essas coisas e por que nós...  estamos envolvidas? -Por que vocês usam essas coisas e por que nós...  estamos envolvidas? -   
Mariana exigiu. Neitan ainda segurava minhas mãos entre as dele e isso jáMariana exigiu. Neitan ainda segurava minhas mãos entre as dele e isso já   
estava atraindo olhares. Ele levantou-se. estava atraindo olhares. Ele levantou-se. 

— — Esses medalhões foram feitos há muitos séculos por uma divisãoEsses medalhões foram feitos há muitos séculos por uma divisão   
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secreta de Roma. Ninguém no mundo sabe que eles existem, assim comosecreta de Roma. Ninguém no mundo sabe que eles existem, assim como  
nós e  os seres malditos  que caçamos.  Significam a aliança entre nossasnós e  os seres malditos  que caçamos.  Significam a aliança entre nossas   
famílias.  Vocês  são  como  nós,  a  diferença  é  que  seus  antepassadosfamílias.  Vocês  são  como  nós,  a  diferença  é  que  seus  antepassados  
decidiram parar de cumprir o chamado para tentar estabelecer a paz comdecidiram parar de cumprir o chamado para tentar estabelecer a paz com  
eles. - discursou ele. eles. - discursou ele. 

—  —  E então na noite  de  14 de  junho de  1836 os  E então na noite  de  14 de  junho de  1836 os  venatoresvenatores Durani Durani  
enterraram o símbolo da aliança na floresta e nunca mais voltaram a caçarenterraram o símbolo da aliança na floresta e nunca mais voltaram a caçar  
os vampiros. - completou Lídia ao meu lado. os vampiros. - completou Lídia ao meu lado. 

É claro que suas palavras fizeram com que Ágatha, Mariana e euÉ claro que suas palavras fizeram com que Ágatha, Mariana e eu  
trocássemos um olhar espantado. O que Lídia descreveu foi exatamente otrocássemos um olhar espantado. O que Lídia descreveu foi exatamente o   
sonho  que  nos  impulsionou  para  Bom  Jesus.  Então  era  por  isso!  Ossonho  que  nos  impulsionou  para  Bom  Jesus.  Então  era  por  isso!  Os   
medalhões enterrados eram da nossa família e não deles como eu tinhamedalhões enterrados eram da nossa família e não deles como eu tinha  
pensado. pensado. 

— — Não é possível... - sussurrei – Eu não posso ser uma...Não é possível... - sussurrei – Eu não posso ser uma...
— — Mas você é uma das Caçadoras, Lavígnia. E isso é o que nossaMas você é uma das Caçadoras, Lavígnia. E isso é o que nossa   

família esperava há muito tempo; o retorno dos Durani e o fim desse tratofamília esperava há muito tempo; o retorno dos Durani e o fim desse trato  
idiota com os sanguessugas. - Léo falou ganhando um olhar confuso deidiota com os sanguessugas. - Léo falou ganhando um olhar confuso de   
nós três.nós três.

—  —  Então...  minha  família  é  a  segunda  da  aliança.  Mas  por  queEntão...  minha  família  é  a  segunda  da  aliança.  Mas  por  que  
fizeram isso? Como tudo começou?fizeram isso? Como tudo começou?

—  —  E  por  que  vocês  sabem  de  tudo  e  nós  não?  -  Mariana  meE  por  que  vocês  sabem  de  tudo  e  nós  não?  -  Mariana  me  
interrompeu histérica.interrompeu histérica.

—  —  Vocês  não  sabem  porque  sua  família  desistiu  de  continuarVocês  não  sabem  porque  sua  família  desistiu  de  continuar   
caçando os vampiros. Nossa família ao contrário, nunca deixou de fazercaçando os vampiros. Nossa família ao contrário, nunca deixou de fazer  
isso e desde pequenos sabemos da história e somos treinados também. -isso e desde pequenos sabemos da história e somos treinados também. -   
Lídia respondeu.Lídia respondeu.

— — É nossa vida, não sabemos viver de outra maneira. - falou Zac. É nossa vida, não sabemos viver de outra maneira. - falou Zac. 
—  —  Isso  é  loucura!  Eu  não  acredito  em nada,  quero  ir  embora!  -Isso  é  loucura!  Eu  não  acredito  em nada,  quero  ir  embora!  -   

irritou-se minha irmã e foi em direção à porta. Mas Zac se moveu feito umirritou-se minha irmã e foi em direção à porta. Mas Zac se moveu feito um  
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raio de onde estava e parou na frente da porta.raio de onde estava e parou na frente da porta.
— — Oh minha nossa! - ela exclamou, colocando a mão sobre os lábiosOh minha nossa! - ela exclamou, colocando a mão sobre os lábios   

depois de dar um depois de dar um salto para trás.salto para trás.
—  —  Você não pode ir  ainda,  não até  saber  de  tudo.  -  ele  decidiuVocê  não pode ir  ainda,  não até  saber  de  tudo.  -  ele  decidiu  

cruzando os braços fortes.cruzando os braços fortes.
—  —  Ah  por  favor,  acho  que  estou  dormindo  ainda  e  isso  é  umAh  por  favor,  acho  que  estou  dormindo  ainda  e  isso  é  um  

pesadelo. - Mariana murmurou sentando no sofá e cobriu o rosto com aspesadelo. - Mariana murmurou sentando no sofá e cobriu o rosto com as   
mãos. - é um pesadelo, é um pesadelo, é um pesadelo... mãos. - é um pesadelo, é um pesadelo, é um pesadelo... 

Ela ficou repetindo e vi minha irmã dar meia volta e me olhar comEla ficou repetindo e vi minha irmã dar meia volta e me olhar com  
medo. Eu estava tão perdida quanto ela e com muito medo daquilo tudo.medo. Eu estava tão perdida quanto ela e com muito medo daquilo tudo.

—  —  Não é tão ruim, somos agraciados com o dom de proteger asNão é tão ruim, somos agraciados com o dom de proteger as   
pessoas. Salvar vidas é muito bom. - Lídia tentou consertar.pessoas. Salvar vidas é muito bom. - Lídia tentou consertar.

— — Não acredito! Eu estou dormindo, é isso. - Mariana teimou e nãoNão acredito! Eu estou dormindo, é isso. - Mariana teimou e não   
descobriu o rosto.descobriu o rosto.

— — E então? - olhei para Neitan que tinha se levantado e estava noE então? - olhei para Neitan que tinha se levantado e estava no   
meio da sala – Como tudo isso começou?meio da sala – Como tudo isso começou?

— — Então vamos lá – ele disse levantando as sobrancelhas – os VonEntão vamos lá – ele disse levantando as sobrancelhas – os Von  
Otman surgiram na  Romênia.  Nossa  família  morou lá  em paz  duranteOtman surgiram na  Romênia.  Nossa  família  morou lá  em paz  durante  
muito  tempo até  que  os  vampiros  passaram a  dominar  sobre  a  regiãomuito  tempo até  que  os  vampiros  passaram a  dominar  sobre  a  região  
impondo o terror para os moradores que em sua maioria não passavam deimpondo o terror para os moradores que em sua maioria não passavam de   
simples camponeses.simples camponeses.

— — Eles pertenciam à nobreza do país, daí a facilidade de domínio.Eles pertenciam à nobreza do país, daí a facilidade de domínio.   
Não havia quem pudesse se levantar contra aquilo. - Lídia ajudou.Não havia quem pudesse se levantar contra aquilo. - Lídia ajudou.

—  —  Sim, por séculos eles  mataram pessoas e  espalharam sua raçaSim, por séculos eles  mataram pessoas e  espalharam sua raça  
pela Europa. Até 1597 quando um de nossos antepassados foi atacado porpela Europa. Até 1597 quando um de nossos antepassados foi atacado por   
um deles e o matou. Descobrindo assim que era dono de uma nova forçaum deles e o matou. Descobrindo assim que era dono de uma nova força   
capaz de destruir os inimigos. - Neitan contou ao sentar-se no sofá quecapaz de destruir os inimigos. - Neitan contou ao sentar-se no sofá que   
ficava em minha frente, a essa altura somente Ágatha e Zac estavam emficava em minha frente, a essa altura somente Ágatha e Zac estavam em   
pé, ele ainda bloqueava a porta.pé, ele ainda bloqueava a porta.
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— — Foi aí que os Caçadores surgiram. Nossa família foi aprimorandoFoi aí que os Caçadores surgiram. Nossa família foi aprimorando  
durante muitos anos a arte da luta e meios de acabar com eles. - contoudurante muitos anos a arte da luta e meios de acabar com eles. - contou  
Léo.Léo.

—  —  E  conseguimos.  Livramos  a  Romênia  daquela  praga.  Mas  oE  conseguimos.  Livramos  a  Romênia  daquela  praga.  Mas  o  
mundo precisava ser salvo também. Então os Von Otman foram atrás delesmundo precisava ser salvo também. Então os Von Otman foram atrás deles  
por toda a Europa até chegar em 1735 à Itália depois de atraídos pelospor toda a Europa até chegar em 1735 à Itália depois de atraídos pelos   
rumores de que o país era evitado pelos vampiros por causa de um certorumores de que o país era evitado pelos vampiros por causa de um certo  
poder  exercido  pelo  Vaticano.  Então  descobriram  que  não  estavampoder  exercido  pelo  Vaticano.  Então  descobriram  que  não  estavam  
sozinhos, que a grande arma de Roma contra o mal eram os membros desozinhos, que a grande arma de Roma contra o mal eram os membros de   
uma família que os obedecia há muito tempo. Os Durani. uma família que os obedecia há muito tempo. Os Durani. 

Quando  ele  terminou,  eu  descobri  que  estava  prendendo  aQuando  ele  terminou,  eu  descobri  que  estava  prendendo  a  
respiração há algum tempo. Mariana ouvia tudo com expressão assustadarespiração há algum tempo. Mariana ouvia tudo com expressão assustada  
enquanto minha irmã parecia na defensiva. enquanto minha irmã parecia na defensiva. 

— — Então Roma decidiu unir as duas famílias num acordo contra osEntão Roma decidiu unir as duas famílias num acordo contra os   
inimigos em comum;  inimigos em comum;  Societatem Sacramentum Venatores. -  Societatem Sacramentum Venatores. -  já era a terceirajá era a terceira  
vez que ouvia aquele termo.vez que ouvia aquele termo.  

— — E o que isso significa? - perguntei a Lídia que fora quem disse. E o que isso significa? - perguntei a Lídia que fora quem disse. 
—  —  Aliança do Juramento dos Caçadores.  Latim sempre foi  usadoAliança do Juramento dos Caçadores.  Latim sempre foi  usado  

pela Igreja católica. - ela respondeu para minha expressão já resignada. Eupela Igreja católica. - ela respondeu para minha expressão já resignada. Eu  
já começava a compreender.já começava a compreender.

— — E é esse o significado desses símbolos? - Mariana especulou.E é esse o significado desses símbolos? - Mariana especulou.
—  —  Exatamente.  Mas  eles  são  um  pouco  mais  que  apenas  umExatamente.  Mas  eles  são  um  pouco  mais  que  apenas  um  

símbolo do compromisso das nossas famílias. Os Durani sempre foram ossímbolo do compromisso das nossas famílias. Os Durani sempre foram os   
mais  temidos  Caçadores  do  Sobrenatural  por  uma  razão;  os  vampirosmais  temidos  Caçadores  do  Sobrenatural  por  uma  razão;  os  vampiros   
jamais percebiam a aproximação deles por causa de um amuleto de pratajamais percebiam a aproximação deles por causa de um amuleto de prata  
feito pelos monges. A prata consagrada usada na criação deles impede quefeito pelos monges. A prata consagrada usada na criação deles impede que   
os vampiros sintam a presença de quem o está usando. - explicou Neitan. os vampiros sintam a presença de quem o está usando. - explicou Neitan. 

— — E eles também agem como um indutor da nossa força e dons. OE eles também agem como um indutor da nossa força e dons. O   
que se torna a nossa única fraqueza, nossa força se reduz sem eles. - Zacque se torna a nossa única fraqueza, nossa força se reduz sem eles. - Zac   
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falou lá da porta.falou lá da porta.
—  —  NossaNossa... - repeti, sentindo minha participação naquilo tudo. Era... - repeti, sentindo minha participação naquilo tudo. Era  

por  isso  minha  obsessão  em  sempre  tê-lo  por  perto,  mesmo  quandopor  isso  minha  obsessão  em  sempre  tê-lo  por  perto,  mesmo  quando  
pensava que não fosse relacionado a mim.pensava que não fosse relacionado a mim.

— — Vocês já viram o brasão da sua família? - Léo perguntou e eu fuiVocês já viram o brasão da sua família? - Léo perguntou e eu fui   
a única a balançar a cabeça em afirmativa – Olha só – ele tirou o cordãoa única a balançar a cabeça em afirmativa – Olha só – ele tirou o cordão   
que usava – as três espadas são do brasão Durani que é um leão com trêsque usava – as três espadas são do brasão Durani que é um leão com três   
espadas ao fundo, o nosso é uma águia.espadas ao fundo, o nosso é uma águia.

— — Entendi. - quase sussurrei voltando o olhar para o que estava emEntendi. - quase sussurrei voltando o olhar para o que estava em   
minha mão, ou seja o meu.minha mão, ou seja o meu.

—  —  Mas como vocês os encontraram? Fiquei  sabendo que o lugarMas como vocês os encontraram? Fiquei  sabendo que o lugar  
onde foram enterrados sempre foi mantido em segredo. - indagou Léo e euonde foram enterrados sempre foi mantido em segredo. - indagou Léo e eu   
mordi os lábios. mordi os lábios. 

— — Bem... foi algo bem estranho. Bem estranho mesmo.Bem... foi algo bem estranho. Bem estranho mesmo.
— — Sonho e visões? - inqueriu Lídia para minha perplexidade.Sonho e visões? - inqueriu Lídia para minha perplexidade.
— — Você também os tem?Você também os tem?
—  —  Acontecia  muito  quando  eu  era  pequena,  antes  de  eu  terAcontecia  muito  quando  eu  era  pequena,  antes  de  eu  ter   

consciência  de  quem  eu  realmente  sou.  Parece  que  algo  superior  nosconsciência  de  quem  eu  realmente  sou.  Parece  que  algo  superior  nos   
impulsiona para isso. - ela disse.impulsiona para isso. - ela disse.

— — Então isso é... normal? - minha irmã que estivera calada quase oEntão isso é... normal? - minha irmã que estivera calada quase o  
tempo todo perguntou.tempo todo perguntou.

—  —  Normal  é  aceitar  e  viver  como quem você  é  de verdade.  AtéNormal  é  aceitar  e  viver  como quem você  é  de verdade.  Até   
alcançar esse estágio, eles continuarão como uma forma de chamado quealcançar esse estágio, eles continuarão como uma forma de chamado que  
tem de ser obedecido. - elucidou Lídia.tem de ser obedecido. - elucidou Lídia.

— — Então não existe uma explicação para isso? - perguntei.Então não existe uma explicação para isso? - perguntei.
— — Bem mais para vocês do que para nós que nunca negligenciamosBem mais para vocês do que para nós que nunca negligenciamos   

o  chamado.  Mas  há  uma  história,  Ariadne  Durani,  uma  dos  seuso  chamado.  Mas  há  uma  história,  Ariadne  Durani,  uma  dos  seus  
antepassados, possuía um grande poder mental. Parece que ela conseguiuantepassados, possuía um grande poder mental. Parece que ela conseguiu  
prender  isso  de  alguma  forma  à  caixa  que  enterraram  com  seusprender  isso  de  alguma  forma  à  caixa  que  enterraram  com  seus  
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medalhões. - ela explicou.medalhões. - ela explicou.
—  —  O quê?! - Mariana perguntou incrédula e Lídia deu de ombrosO quê?! - Mariana perguntou incrédula e Lídia deu de ombros  

como se não soubesse explicar tudo – Mas como vocês nunca me contaramcomo se não soubesse explicar tudo – Mas como vocês nunca me contaram  
isso? Poxa... eu achando que vocês eram meus amigos mesmo! - ela cobrouisso? Poxa... eu achando que vocês eram meus amigos mesmo! - ela cobrou  
sem esconder o mau humor e eles trocaram um olhar culpado.sem esconder o mau humor e eles trocaram um olhar culpado.

—  —  Nós  não  podíamos  fazer  isso.  Nem  estávamos  certos  do  queNós  não  podíamos  fazer  isso.  Nem  estávamos  certos  do  que  
vocês sabiam – Léo disse e me lançou um olhar que dizia tudo. Eles mevocês sabiam – Léo disse e me lançou um olhar que dizia tudo. Eles me  
viram com Damian e depois Neit tinha tentado me salvar dele quando euviram com Damian e depois Neit tinha tentado me salvar dele quando eu  
não estava em perigo.não estava em perigo.

—  —  Então toda nossa maldita família traidora sabe disso? -  minhaEntão toda nossa maldita família traidora sabe disso? -  minha  
irmã perguntou revoltada.irmã perguntou revoltada.

— — Não todos, pelo menos pelo que eu saiba. - respondi já que elaNão todos, pelo menos pelo que eu saiba. - respondi já que ela   
me olhava – Eles formam um Conselho; George, Lúcio, Josué e... Savanah.me olhava – Eles formam um Conselho; George, Lúcio, Josué e... Savanah.

— — A minha mãe?! - Mariana quase gritou.A minha mãe?! - Mariana quase gritou.
— — Ela mesma.Ela mesma.
— — E por que contaram pra você e não para nós? - ela continuou.E por que contaram pra você e não para nós? - ela continuou.
—  —  Porque  Porque  eu vieu vi o vampiro no ano passado,  foi  em mim que ele o vampiro no ano passado,  foi  em mim que ele   

tocou e fui eu tocou e fui eu quem saiu perdendo a melhor amiga. Se bem que eu falei aquem saiu perdendo a melhor amiga. Se bem que eu falei a   
verdade, mas vocês ficaram dizendo que eu estava louca. - joguei isso everdade, mas vocês ficaram dizendo que eu estava louca. - joguei isso e  
elas abaixaram o olhar.elas abaixaram o olhar.

—  —  E  o  que  você  você  esperava  Lavígnia?  Como  reagiria  se  euE  o  que  você  você  esperava  Lavígnia?  Como  reagiria  se  eu  
dissesse pra você no ano passado que vi um vampiro? Do jeito que você édissesse pra você no ano passado que vi um vampiro? Do jeito que você é   
iria me dizer que eu estava vendo Crepúsculo demais! - minha irmã expôsiria me dizer que eu estava vendo Crepúsculo demais! - minha irmã expôs  
coberta de razão.coberta de razão.

— — Mas Mas eles eles não brilham. - informou Léo.não brilham. - informou Léo.
— — Sério? - especulou Mariana voltando ao seu estado alto astral porSério? - especulou Mariana voltando ao seu estado alto astral por  

um segundo.um segundo.
— — Vampiros de verdade queimam no sol e não brilham feito fadasVampiros de verdade queimam no sol e não brilham feito fadas  

silvestres.  -  Léo alfinetou,  arrancando algumas risadas  dos irmãos e dosilvestres.  -  Léo alfinetou,  arrancando algumas risadas  dos irmãos e do  
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primo.primo.
— — Queimam? - repeti confusa, mas os imortais podiam enfrentar oQueimam? - repeti confusa, mas os imortais podiam enfrentar o  

sol.sol.
— — E você não sabia? - a pergunta de Neitan veio cheia de acusação,E você não sabia? - a pergunta de Neitan veio cheia de acusação,   

abaixei os olhos.abaixei os olhos.
—  —  Então  vamos  abandonar  nossas  vidas  para  viver  atrás  dessasEntão  vamos  abandonar  nossas  vidas  para  viver  atrás  dessas  

coisas? - Ágatha perguntou – Somos obrigadas a participar dessa loucura?coisas? - Ágatha perguntou – Somos obrigadas a participar dessa loucura?
— — E você já não deixou tudo pra trás AE você já não deixou tudo pra trás Agata? – gata? – Zac fez um trocadilhoZac fez um trocadilho  

com o nome da minha irmã, estava tão na cara o quanto ele estava a fimcom o nome da minha irmã, estava tão na cara o quanto ele estava a fim  
dela – Pelo que eu saiba você está faltando algumas aulas do último ano dadela – Pelo que eu saiba você está faltando algumas aulas do último ano da  
faculdade de biologia em Manaus.faculdade de biologia em Manaus.

— — Como sabe disso? - exigiu ela mostrando seu lado revoltado.Como sabe disso? - exigiu ela mostrando seu lado revoltado.
—  —  E  Roma  mandou  que  ficássemos  perto  da  nova  geração  dosE  Roma  mandou  que  ficássemos  perto  da  nova  geração  dos  

Durani pois dessa regressariam os venatores; digamos que fiquei com aDurani pois dessa regressariam os venatores; digamos que fiquei com a  
parte  mais  interessante.  -  Zac  contou  terminando  com  um  piscadelaparte  mais  interessante.  -  Zac  contou  terminando  com  um  piscadela   
charmosa para ela.charmosa para ela.

— — Você estava me investigando em Manaus?! Como se atreveu?Você estava me investigando em Manaus?! Como se atreveu?
— — Ah, foi uma tarefa tão recompensadora. - ele continuou flertandoAh, foi uma tarefa tão recompensadora. - ele continuou flertando  

para o mal  humor dela aumentar ainda mais.para o mal  humor dela aumentar ainda mais.
— — Então quer dizer que vocês entraram no curso de verão para meEntão quer dizer que vocês entraram no curso de verão para me  

investigar? Não acredito. - Mariana se revoltou também.investigar? Não acredito. - Mariana se revoltou também.
— — Foi uma ordem dos superiores, não podíamos desobedecer. - LéoFoi uma ordem dos superiores, não podíamos desobedecer. - Léo  

defendeu-se.defendeu-se.
— — E vocês fazem tudo que eles mandam?E vocês fazem tudo que eles mandam?
— — Sempre - Neitan afirmou – e agora vocês também terão que fazerSempre - Neitan afirmou – e agora vocês também terão que fazer  

o mesmo.o mesmo.
— — Não vou virar escrava de ninguém. - avisei ficando de pé.Não vou virar escrava de ninguém. - avisei ficando de pé.
——Foi  com  esse  pensamento  que  Ariadne  Durani  e  os  outrosFoi  com  esse  pensamento  que  Ariadne  Durani  e  os  outros  

destinaram  dezenas  de  vidas  à  serem  encerradas  nas  presas  dosdestinaram  dezenas  de  vidas  à  serem  encerradas  nas  presas  dos   
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sanguessugas malditos. - Neit condenou a decisão deles me deixando semsanguessugas malditos. - Neit condenou a decisão deles me deixando sem   
palavras.palavras.

— — Como se atreve a julgá-los? Eles deviam querer nos poupar dessaComo se atreve a julgá-los? Eles deviam querer nos poupar dessa  
vida! - consegui reagir segundos depois.vida! - consegui reagir segundos depois.

— — Nossa missão... nossa vida é caçar essas coisas e salvar pessoasNossa missão... nossa vida é caçar essas coisas e salvar pessoas   
Lavígnia,  e  não  se  esconder.  -  falou  ele  com  uma  aura  de  força  eLavígnia,  e  não  se  esconder.  -  falou  ele  com  uma  aura  de  força  e   
determinação e naquele momento eu pude ver o Caçador refletido em seusdeterminação e naquele momento eu pude ver o Caçador refletido em seus   
olhos.olhos.

— — Não podem nos obrigar a isso, ninguém pode. - proferiu minhaNão podem nos obrigar a isso, ninguém pode. - proferiu minha  
irmã que àquela altura já não parecia mais duvidar.irmã que àquela altura já não parecia mais duvidar.

—  —  Não é essa a  questão,  Ágatha.  É algo que vocês  mesmas nãoNão é essa a  questão,  Ágatha.  É algo que vocês  mesmas não   
poderão negar por muito tempo. É a sua natureza, assim como a nossa. -poderão negar por muito tempo. É a sua natureza, assim como a nossa. -   
Léo falou com calma.  Léo falou com calma.  

—  —  Mas  vocês  têm  ideia  de  como  tudo  isso  parece  uma  grandeMas  vocês  têm  ideia  de  como  tudo  isso  parece  uma  grande  
piada?  Se  hoje  fosse  primeiro  de  abril  eu  teria  certeza  de  que  é  umapiada?  Se  hoje  fosse  primeiro  de  abril  eu  teria  certeza  de  que  é  uma  
brincadeira  de mau gosto.  Quer dizer,  até  agora não estou acreditandobrincadeira  de mau gosto.  Quer dizer,  até  agora não estou acreditando  
muito. - foi Mariana quem disse. muito. - foi Mariana quem disse. 

— — É claro que sim, ninguém aqui pode negar o quanto isso é irreal eÉ claro que sim, ninguém aqui pode negar o quanto isso é irreal e   
o  quanto  vai  ser  difícil  de  aceitar;  mas  como já  disse  Shakespeare:  Háo quanto  vai  ser  difícil  de  aceitar;  mas  como já  disse  Shakespeare:  Há  
muito mais coisas entre o céu e a terra do que possa pressupôr a vossa vãmuito mais coisas entre o céu e a terra do que possa pressupôr a vossa vã   
filosofia. - Léo usou as palavras certas para a ocasião, sim, há muitas coisasfilosofia. - Léo usou as palavras certas para a ocasião, sim, há muitas coisas   
mesmo entre o céu e a terra.mesmo entre o céu e a terra.

— — Como nossas famílias vieram parar aqui no Brasil? - essa aindaComo nossas famílias vieram parar aqui no Brasil? - essa ainda  
era a única sombra, a pergunta que Damian não soube me responder –era a única sombra, a pergunta que Damian não soube me responder –  
Como esse trato foi feito?Como esse trato foi feito?

Naquele momento os olhos de todos na sala estavam em mim, viNaquele momento os olhos de todos na sala estavam em mim, vi   
que quem me responderia era Neitan pois deu de ombros. Para eles aquiloque quem me responderia era Neitan pois deu de ombros. Para eles aquilo   
parecia tão normal.parecia tão normal.

— — Foi por um chamado de um jesuíta. Essas terras eram dominadasFoi por um chamado de um jesuíta. Essas terras eram dominadas   
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por  mais  vampiros  do  que  são  hoje  –  de  novo  ele  me  deu  um  olharpor  mais  vampiros  do  que  são  hoje  –  de  novo  ele  me  deu  um  olhar   
mordido – então Roma nos mordido – então Roma nos mandou para cá. É assim que sempre agimos,mandou para cá. É assim que sempre agimos,  
vamos pra onde eles mandam pois é por lá que precisam da nossa ajuda. -vamos pra onde eles mandam pois é por lá que precisam da nossa ajuda. -   
Neitan ergueu as sobrancelhas e eu assenti – Aqui a luta foi contra  Neitan ergueu as sobrancelhas e eu assenti – Aqui a luta foi contra  umum  
grande clã muito cruel, eles eram chamados de Azmavareth. Estávamosgrande clã muito cruel, eles eram chamados de Azmavareth. Estávamos  
conseguindo conseguindo destruí-los mas então eles conseguiram desviar nossa atençãodestruí-los mas então eles conseguiram desviar nossa atenção  
com a ajuda de inimigos que nossa família conhecia muito bem. Uma partecom a ajuda de inimigos que nossa família conhecia muito bem. Uma parte   
da nobreza romena que fugiu para cá depois  da nobreza romena que fugiu para cá depois  que a Europa estava sendoque a Europa estava sendo  
livre das trevas livre das trevas graças à ação dos nossos antepassados.graças à ação dos nossos antepassados.

Senti  meu  coração  perder  uma  batida.  Eu  sabia  quem  era  essaSenti  meu  coração  perder  uma  batida.  Eu  sabia  quem  era  essa  
família,  uma família  de  vampiros  da  nobreza  romena,  Damian não mefamília,  uma família  de  vampiros  da  nobreza  romena,  Damian não me  
havia ocultado isso nem o nome; Azmavareth.havia ocultado isso nem o nome; Azmavareth.

— — Chegamos aqui em 1792 e lutamos contra eles até que os poucosChegamos aqui em 1792 e lutamos contra eles até que os poucos   
que  restaram  que  restaram  conseguiram  fugir  depois  de  promoverem  um  pequenoconseguiram  fugir  depois  de  promoverem  um  pequeno  
encontro com nossos inimigos pessoais, a casa MC. - ele disse sombrio.encontro com nossos inimigos pessoais, a casa MC. - ele disse sombrio.

— — O que quer dizer isso? - Mariana quis saber.O que quer dizer isso? - Mariana quis saber.
—  —  Moreton  Cavagnaro.  -  Lídia  respondeu e  eu  arfei  –  Esse  é  oMoreton  Cavagnaro.  -  Lídia  respondeu e  eu  arfei  –  Esse  é  o   

sobrenome deles.sobrenome deles.
— — Dos vampiros? Eles tem até sobrenome? - minha irmã perguntouDos vampiros? Eles tem até sobrenome? - minha irmã perguntou  

já não mais cética e sim curiosa.já não mais cética e sim curiosa.
— — Claro que sim, eles se parecem com seres humanos e se misturamClaro que sim, eles se parecem com seres humanos e se misturam  

entre nós com entre nós com facilidade. Ninguém nunca percebe quando está de frentefacilidade. Ninguém nunca percebe quando está de frente  
com um vampiro. com um vampiro. 

—  —  E  então  nossos  antepassados  lutaram  com  eles?  -  indaguei.E  então  nossos  antepassados  lutaram  com  eles?  -  indaguei.   
— — Mas nem todos, como você sabe em 1836 os Durani  resolveramMas nem todos, como você sabe em 1836 os Durani  resolveram  

deixar a missão de lado a fim de viverem como os demais humanos. Nãodeixar a missão de lado a fim de viverem como os demais humanos. Não   
caçariam mais os MC se estes matassem todos os transformados criadoscaçariam mais os MC se estes matassem todos os transformados criados  
pelos  Azmavareth  e  os  que  eles  haviam  criado  também.  Eles  jamaispelos  Azmavareth  e  os  que  eles  haviam  criado  também.  Eles  jamais  
poderiam tocar em qualquer membro da aliança e não poderiam matarpoderiam tocar em qualquer membro da aliança e não poderiam matar  
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pessoas inocentes para continuar existindo. - acrescentou ele.pessoas inocentes para continuar existindo. - acrescentou ele.
— — Como assim matar pessoas inocentes? - a voz de minha irmã saiuComo assim matar pessoas inocentes? - a voz de minha irmã saiu   

assombrada.assombrada.
— — Eles bebem sangue humano, e se não matam quem eles mordem,Eles bebem sangue humano, e se não matam quem eles mordem,  

esses  viram novos vampiros.  Usam como desculpa ir  somente atrás  deesses  viram novos vampiros.  Usam como desculpa ir  somente atrás  de   
assassinos,  criminosos...  há  um  bom  tempo  eles  vem  matando  muitasassassinos,  criminosos...  há  um  bom  tempo  eles  vem  matando  muitas  
pessoas,  sabe  os  desaparecidos  que passam no  pessoas,  sabe  os  desaparecidos  que passam no  jornal?  Adivinha.  -  Zacjornal?  Adivinha.  -  Zac  
contou parando ao lado de Ágatha que o olhou assustada.contou parando ao lado de Ágatha que o olhou assustada.

—  —  Nossa  família  deu  a  eles  o  direito  de  matar  sem  seremNossa  família  deu  a  eles  o  direito  de  matar  sem  serem  
incomodados? - Mariana indagou parecendo surpresa com aquilo. Não eraincomodados? - Mariana indagou parecendo surpresa com aquilo. Não era  
estranho, eu também havia ficado.estranho, eu também havia ficado.

—  —  Por  mais  incrível  que pareça...  sim.  Nunca  concordamos  comPor  mais  incrível  que pareça...  sim.  Nunca  concordamos  com  
isso, isso, mas como  nossas famílias sempre foram muito amigas, respeitaram omas como  nossas famílias sempre foram muito amigas, respeitaram o   
trato que os Durani fizeram com os vampiros, mas ficamos fora dele. Entãotrato que os Durani fizeram com os vampiros, mas ficamos fora dele. Então  
os MC ficaram com o encargo de “proteger” - ele fez as aspas – as pessoasos MC ficaram com o encargo de “proteger” - ele fez as aspas – as pessoas   
daqui de outros vampiros e sugar até a morte os humanos que matassemdaqui de outros vampiros e sugar até a morte os humanos que matassem   
outro humano. Os Durani  enterraram sua força e os Von Otman foramoutro humano. Os Durani  enterraram sua força e os Von Otman foram  
atrás dos Azmavareth. E tem sido assim até os dias de hoje. - terminouatrás dos Azmavareth. E tem sido assim até os dias de hoje. - terminou  
Neitan cruzando os braços.Neitan cruzando os braços.

— — Mas foi falado na reunião que não se via um caçador há mais deMas foi falado na reunião que não se via um caçador há mais de  
cem anos. - quase sussurrei.cem anos. - quase sussurrei.

—  —  É  claro  que  não,  os  sanguessugas  idiotas  não  conseguemÉ  claro  que  não,  os  sanguessugas  idiotas  não  conseguem  
reconhecer um de nós nem que passemos embaixo do nariz deles. - Léoreconhecer um de nós nem que passemos embaixo do nariz deles. - Léo  
esclareceu tocando no medalhão em seu peito.esclareceu tocando no medalhão em seu peito.

— — Mas George disse isso também. - relutei.Mas George disse isso também. - relutei.
—  —  E  você  realmente  acredita  que  sua  família  confia  cegamenteE  você  realmente  acredita  que  sua  família  confia  cegamente  

neles?  O  Conselho  é  formado  pelos  membros  mais  velhos  de  nossasneles?  O  Conselho  é  formado  pelos  membros  mais  velhos  de  nossas   
famílias, com exceção de você é claro, os MC só conhecem uma parte dele.famílias, com exceção de você é claro, os MC só conhecem uma parte dele.   
Eles  acreditarem que não há mais  ninguém de olho neles  é  a  carta  naEles  acreditarem que não há mais  ninguém de olho neles  é  a  carta  na   
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manga. - Zac respondeu. manga. - Zac respondeu. 
—  —  Mas você voltou a caçar... eu vi. - olhei para Neit que pareceuMas você voltou a caçar... eu vi. - olhei para Neit que pareceu   

traspassar minha alma com aqueles olhos verdes.traspassar minha alma com aqueles olhos verdes.
—  —  Sim, você viu. - um instante silencioso se passou, eu sabia queSim, você viu. - um instante silencioso se passou, eu sabia que  

aquela  cena  no  mês  passado  me  renderia  algumas  brigas  com  Neit  –aquela  cena  no  mês  passado  me  renderia  algumas  brigas  com  Neit  –   
Cansei  de  ver  como  as  pessoas  tem  morrido  Cansei  de  ver  como  as  pessoas  tem  morrido  por  aqui  sem  que  por  aqui  sem  que  eleseles  
acabassem com seus transformados. Então resolvi mostrar acabassem com seus transformados. Então resolvi mostrar pra eles que nãopra eles que não  
são  indestrutíveis,  somos a  resposta  da natureza para a  força assassinasão indestrutíveis,  somos a  resposta  da natureza para a  força assassina  
deles.deles.

—  —  E  também  fazê-los  lembrar  que  não  gostamos  nem  umE  também  fazê-los  lembrar  que  não  gostamos  nem  um  
pouquinho desse trato. - pouquinho desse trato. - disse Zac de forma ameaçadora.disse Zac de forma ameaçadora.

— — E enquanto o Neit matava os vampiros novos, nós cumpríamos aE enquanto o Neit matava os vampiros novos, nós cumpríamos a  
ordem de Roma de ficar perto de vocês.  -  concluiu Léo ganhando umaordem de Roma de ficar perto de vocês.  -  concluiu Léo ganhando uma  
careta de Mariana.careta de Mariana.

—  —  Como  você  sabia  onde  eu  estava  pra  ficar  me  espionando?  -Como  você  sabia  onde  eu  estava  pra  ficar  me  espionando?  -   
Ágatha Ágatha atirou a atirou a pergunta em Zac que deu um sorriso charmoso. pergunta em Zac que deu um sorriso charmoso. 

— — Foi um acaso, estava no Amazonas atrás dos Azmavareth e entãoFoi um acaso, estava no Amazonas atrás dos Azmavareth e então  
tive a sorte de encontrar você. Mas me surpreendi em ver a gêmea númerotive a sorte de encontrar você. Mas me surpreendi em ver a gêmea número   
um lá também. - ele me olhou.um lá também. - ele me olhou.

— — É Lavígnia, caso ainda não tenha notado. - corrigi meio azeda eÉ Lavígnia, caso ainda não tenha notado. - corrigi meio azeda e  
ele riu, me confirmando que fez aquilo só para me provocar.ele riu, me confirmando que fez aquilo só para me provocar.

— — Olha quer saber? Já cheguei no meu limite hoje e você – minhaOlha quer saber? Já cheguei no meu limite hoje e você – minha  
irmã se virou e apontou para Zac – nem tente ficar na minha frente poisirmã se virou e apontou para Zac – nem tente ficar na minha frente pois   
não me importa quão rápido você possa se mover ou que mate vampirosnão me importa quão rápido você possa se mover ou que mate vampiros  
nas horas vagas, eu quebro a sua cara! - vociferou ela, mas é claro que Zacnas horas vagas, eu quebro a sua cara! - vociferou ela, mas é claro que Zac   
apenas se divertiu com sua raiva.apenas se divertiu com sua raiva.

—  —  Eu nem me atreveria gata.  -  ele respondeu divertido e minhaEu nem me atreveria gata.  -  ele respondeu divertido e minha  
irmã saiu bufando de raiva pela porta.irmã saiu bufando de raiva pela porta.

—  —  É uma ótima ideia, vou sair antes que minha sanidade vá peloÉ uma ótima ideia, vou sair antes que minha sanidade vá pelo   
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ralo. - Mariana saiu murmurando e eu olhei para eles.ralo. - Mariana saiu murmurando e eu olhei para eles.
— — Obrigada por me contarem tudo.Obrigada por me contarem tudo.
Falei antes de dar as costas e sair para a varanda de onde se podiaFalei antes de dar as costas e sair para a varanda de onde se podia  

ver meu carro bem em frente. Ágatha e Mariana já estavam dentro dele mever meu carro bem em frente. Ágatha e Mariana já estavam dentro dele me  
esperando, quando me aproximava dos degraus meu braço foi segurado,esperando, quando me aproximava dos degraus meu braço foi segurado,   
era Neitan.era Neitan.

—  —  Sei  que pode parecer meio egoísta da minha parte,  mas estouSei  que pode parecer meio egoísta da minha parte,  mas estou   
feliz que você já saiba de tudo.feliz que você já saiba de tudo.

— — Mas eu preferia nunca ter sabido de nada. Mas eu preferia nunca ter sabido de nada. 
Falei, sentindo que a qualquer momento a ficha cairia e eu me dariaFalei, sentindo que a qualquer momento a ficha cairia e eu me daria  

conta  de tudo o que estava acontecendo.  E quando isso acontecesse euconta de tudo o que estava acontecendo.  E quando isso acontecesse eu   
queria estar sozinha. Nossos olhos ficaram presos uns nos outros por maisqueria estar sozinha. Nossos olhos ficaram presos uns nos outros por mais  
um segundo e então ele soltou meu braço. Desci e dei a volta no carro, sóum segundo e então ele soltou meu braço. Desci e dei a volta no carro, só   
então comecei a sentir frio por ter molhado minhas roupas que já haviamentão comecei a sentir frio por ter molhado minhas roupas que já haviam   
secado. A chuva ainda não havia cessado e os trovões explodiam o temposecado. A chuva ainda não havia cessado e os trovões explodiam o tempo  
todo num céu que piscava ao sabor dos relâmpagos. E o som da chuva eratodo num céu que piscava ao sabor dos relâmpagos. E o som da chuva era  
tudo  que  se  ouvia,  as  duas  no  carro  estavam introspectivas  e  isso  eratudo  que  se  ouvia,  as  duas  no  carro  estavam introspectivas  e  isso  era  
muito bom pois eu também não queria falar com ninguém.muito bom pois eu também não queria falar com ninguém.

Dirigi  o tempo todo mais rápido do que sempre fazia dentro daDirigi  o tempo todo mais rápido do que sempre fazia dentro da  
cidade.  Fora  das  trilhas  de  Off-  Road  não  havia  necessidade  de  ir  tãocidade.  Fora  das  trilhas  de  Off-  Road  não  havia  necessidade  de  ir  tão  
rápido pois a cidade era pequena. Não demorou muito até chegarmos emrápido pois a cidade era pequena. Não demorou muito até chegarmos em  
casa. Nossos avós já estavam dormindo pois apenas a luz da sala – alémcasa. Nossos avós já estavam dormindo pois apenas a luz da sala – além   
das externas – estava acesa a nossa espera.  Cada uma rumou para seudas externas – estava acesa a nossa espera.  Cada uma rumou para seu  
quarto, pois cada uma de nós tinha diante de si uma mudança assustadoraquarto, pois cada uma de nós tinha diante de si uma mudança assustadora   
e  radical  não  só  de  nossas  vidas  mas  sim da  nossa  própria  essência  ee  radical  não  só  de  nossas  vidas  mas  sim da  nossa  própria  essência  e   
existência.  Ainda tomada pela adrenalina que me impulsionava, troqueiexistência.  Ainda tomada pela adrenalina que me impulsionava, troquei   
rápido  de  roupa e  sequei  os  rápido  de  roupa e  sequei  os  cabelos.  Apenas  quando sentei  em minhacabelos.  Apenas  quando sentei  em minha  
cama e as luzes piscaram três  vezes antes  de apagarem totalmente porcama e as luzes piscaram três  vezes antes  de apagarem totalmente por  
causa da chuva intensa, é que me senti encarando de fato aquela verdadecausa da chuva intensa, é que me senti encarando de fato aquela verdade  
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absurda.  A  transparência  das  cortinas   permitia  que  meu  quarto  fosseabsurda.  A  transparência  das  cortinas   permitia  que  meu  quarto  fosse  
iluminado pelos relâmpagos, tirei o símbolo do meu bolso e o coloquei nailuminado pelos relâmpagos, tirei o símbolo do meu bolso e o coloquei na  
palma da minha mão.palma da minha mão.

Então essa  era  a  verdade.  Só  agora tudo fazia  sentido,  a  relaçãoEntão essa  era  a  verdade.  Só  agora tudo fazia  sentido,  a  relação  
muito mal explicada da minha família com os vampiros, o doutor Portomuito mal explicada da minha família com os vampiros, o doutor Porto  
que  era  a  maior  incógnita  em  tudo  isso,  os  Von  Otman.  As  verdadesque  era  a  maior  incógnita  em  tudo  isso,  os  Von  Otman.  As  verdades   
ocultas pelas meias respostas que Damian me dava. Ele sabia que minhaocultas pelas meias respostas que Damian me dava. Ele sabia que minha   
família  era  a  segunda  da  aliança.  Ele  sempre  soube  tudo  sobre  mim,família  era  a  segunda  da  aliança.  Ele  sempre  soube  tudo  sobre  mim,  
lembrei  então  de  uma  de  nossas  conversas,  daquelas  que  eu  nuncalembrei  então  de  uma  de  nossas  conversas,  daquelas  que  eu  nunca  
compreendia:compreendia:

“(...) “(...) 
—— São tantos os mistérios relacionados a você Lavígnia... Tanto que há paraSão tantos os mistérios relacionados a você Lavígnia... Tanto que há para
——  descobrir. descobrir.

— — Muitos? Muitos? 
— — O suficiente para você entender porque deveria me odiar.O suficiente para você entender porque deveria me odiar.
— — Não vou odiar você. Não vou odiar você. 
— — Eu desejo que não, mas isso é quase impossível. Eu desejo que não, mas isso é quase impossível. 
— — Eu não entendo, o que pode ser de tão grave assim?Eu não entendo, o que pode ser de tão grave assim?
— — Ainda não. Ainda não. 
— — Mais uma resposta que não vai me dar hoje. Mais uma resposta que não vai me dar hoje. 
— — E nem preciso dar essa resposta, você mesma descobrirá um dia. (...) ”E nem preciso dar essa resposta, você mesma descobrirá um dia. (...) ”

E eu realmente  havia  descoberto,  como ele  havia  me dito  tantasE eu realmente  havia  descoberto,  como ele  havia  me dito  tantas   
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vezes. Essa era a razão pela qual eu deveria mesmo odiá-lo, Damian eravezes. Essa era a razão pela qual eu deveria mesmo odiá-lo, Damian era  
mesmo meu inimigo. Então era esse o pilar de tantos mistérios, eu não eramesmo meu inimigo. Então era esse o pilar de tantos mistérios, eu não era   
uma  humana  normal,  ninguém  em  toda  a  linhagem  de  minha  famíliauma  humana  normal,  ninguém  em  toda  a  linhagem  de  minha  família   
havia sido. Eu não queria acreditar, mas o brilho prateado que surgia sobrehavia sido. Eu não queria acreditar, mas o brilho prateado que surgia sobre  
o símbolo em minha mão quando piscavam os relâmpagos não me deixavao símbolo em minha mão quando piscavam os relâmpagos não me deixava   
crer  que  tudo  aquilo  era  apenas  um pesadelo.  Seu  peso,  forma,  friezacrer  que  tudo  aquilo  era  apenas  um pesadelo.  Seu  peso,  forma,  frieza  
determinavam tudo isso mesmo ao meu redor. O peso que carregaria emdeterminavam tudo isso mesmo ao meu redor. O peso que carregaria em  
minha  vida,  a  forma  como  a  levaria  depois  de  descobrir  todo  aqueleminha  vida,  a  forma  como  a  levaria  depois  de  descobrir  todo  aquele  
mistério sobrenatural e o que eu mais temia, onde arrumaria frieza paramistério sobrenatural e o que eu mais temia, onde arrumaria frieza para   
encarar Damian.encarar Damian.

— — Damian...Damian...
Sussurrei  seu  nome,  ao  fechar  os  olhos.  Como  ficaria  nossoSussurrei  seu  nome,  ao  fechar  os  olhos.  Como  ficaria  nosso  

relacionamento depois que ele soubesse que eu pertencia à geração dosrelacionamento depois que ele soubesse que eu pertencia à geração dos  
caçadores Durani? Como eu reagiria ao vê-lo? Sentiria desejo de matá-lo?caçadores Durani? Como eu reagiria ao vê-lo? Sentiria desejo de matá-lo?  
Quais seriam os novos instintos que me dominariam? O que mudaria emQuais seriam os novos instintos que me dominariam? O que mudaria em  
mim? Agora eu me fazia uma pergunta muito importante: quem sou eu? mim? Agora eu me fazia uma pergunta muito importante: quem sou eu? 

O que aconteceria na minha nova realidade? Seria muito ruim? EuO que aconteceria na minha nova realidade? Seria muito ruim? Eu   
conseguiria controlar? Tudo que eu queria agora era retomar minha vidaconseguiria controlar? Tudo que eu queria agora era retomar minha vida   
como ela era antes de todos aqueles pesadelos e visões começarem. Eu nãocomo ela era antes de todos aqueles pesadelos e visões começarem. Eu não   
podia nem queria ser uma podia nem queria ser uma VenatoraVenatora, queria ser alguém normal. Como seria, queria ser alguém normal. Como seria  
uma assassina de vampiros se eu amava loucamente a um? Ele consentiriauma assassina de vampiros se eu amava loucamente a um? Ele consentiria   
ficar ao meu lado quando tivesse a certeza de quem eu era? Eu não tinha aficar ao meu lado quando tivesse a certeza de quem eu era? Eu não tinha a   
resposta para nenhuma dessas perguntas, mas se isso era mesmo o que euresposta para nenhuma dessas perguntas, mas se isso era mesmo o que eu  
era, eu duvidava que teria a escolha: Ser ou não ser? Eis a questão!  era, eu duvidava que teria a escolha: Ser ou não ser? Eis a questão!  
  

   11. Caçadores das almas sombrias   11. Caçadores das almas sombrias
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  AA noite foi chuvosa e nem os trovões e relâmpagos pararam. noite foi chuvosa e nem os trovões e relâmpagos pararam.  

Parecia  que  a  natureza  estava  revoltada  ou  reagindo  ao  maiorParecia  que  a  natureza  estava  revoltada  ou  reagindo  ao  maior  
acontecimento  da  minha vida.  De  alguma forma,  era  como  se  o  climaacontecimento  da  minha vida.  De  alguma forma,  era  como  se  o  clima   
espelhasse o que se passava na minha alma. Quase não consegui dormir, aespelhasse o que se passava na minha alma. Quase não consegui dormir, a   
qualquer momento que fechava os olhos, cenas daquela noite me vinham àqualquer momento que fechava os olhos, cenas daquela noite me vinham à   
tona. A chuva batendo forte no telhado havia contribuído com isso, apenastona. A chuva batendo forte no telhado havia contribuído com isso, apenas   
pelo meio da  madrugada consegui embarcar em um sono tranquilo. Sempelo meio da  madrugada consegui embarcar em um sono tranquilo. Sem  
pesadelos,  nem sonhos,  apenas  dormi.  Ao abrir  meus  olhos,  me sentiapesadelos,  nem sonhos,  apenas  dormi.  Ao abrir  meus  olhos,  me sentia   
ainda muito cansada. Olhei ainda muito cansada. Olhei para o teto e percebi que a chuva havia paradopara o teto e percebi que a chuva havia parado  
pois raios de sol entravam pelas frestas da cortina. pois raios de sol entravam pelas frestas da cortina. 

Eu  não  queria  sair  da  cama,  então  tapei  minha  cabeça  com  oEu  não  queria  sair  da  cama,  então  tapei  minha  cabeça  com  o   
travesseiro e fechei os olhos com força. Estava fazendo muito esforço paratravesseiro e fechei os olhos com força. Estava fazendo muito esforço para   
não  pensar  em  nada  do  que  havia  acontecido,  queria  ficar  sozinha.não  pensar  em  nada  do  que  havia  acontecido,  queria  ficar  sozinha.   
Quando cansei de ficar na cama saí para ir ao banheiro e pegar algumaQuando cansei de ficar na cama saí para ir ao banheiro e pegar alguma  
coisa  para  comer  na  cozinha,  mas  logo  voltei  para  o  refúgio  do  meucoisa  para  comer  na  cozinha,  mas  logo  voltei  para  o  refúgio  do  meu  
quarto. A casa estava mergulhada num silêncio total, apenas os pássaros láquarto. A casa estava mergulhada num silêncio total, apenas os pássaros lá   
fora e Néftis miando para ir para a rua faziam barulho. Abri a janela parafora e Néftis miando para ir para a rua faziam barulho. Abri a janela para  
ela sair e depois de arrumar minha cama, sentei no chão. Fiquei olhandoela sair e depois de arrumar minha cama, sentei no chão. Fiquei olhando   
durante horas para o símbolo prateado, então fui até a caixa – que estavadurante horas para o símbolo prateado, então fui até a caixa – que estava  
embaixo da cama – e a peguei. Não havia reparado nos detalhes dela, naembaixo da cama – e a peguei. Não havia reparado nos detalhes dela, na   
verdade, nem mesmo a olhei depois de tirar o medalhão. verdade, nem mesmo a olhei depois de tirar o medalhão. 

Na tampa estavam gravadas três letras entrelaçadas; SSV. LembreiNa tampa estavam gravadas três letras entrelaçadas; SSV. Lembrei   
então  do  termo  que  havia  ouvido  no  estranho  dia  anterior;  então  do  termo  que  havia  ouvido  no  estranho  dia  anterior;  SocietatemSocietatem   
Sacramentum Venatores.Sacramentum Venatores. E então encontrei na parte de dentro da tampa uma E então encontrei na parte de dentro da tampa uma  
inscrição em latim, mas abaixo seguia a tradução em português do jeitoinscrição em latim, mas abaixo seguia a tradução em português do jeito  
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que era a ortografia há mais de um século:que era a ortografia há mais de um século:

Pelo  poder  da  graça  concedida,  juramos  defender  aPelo  poder  da  graça  concedida,  juramos  defender  a   
humanidade dos seres que vivem nas trevas e tomaremoshumanidade dos seres que vivem nas trevas e tomaremos   
vingança  por  todo  sangue  inocente  por  eles  derramado,vingança  por  todo  sangue  inocente  por  eles  derramado,   
assim como respiramos, juramos.assim como respiramos, juramos.   

Ao ler estas palavras senti algo estranho percorrer todo meu corpo,Ao ler estas palavras senti algo estranho percorrer todo meu corpo,  
era como uma evocação a algo há muito esquecido e de grande poder.era como uma evocação a algo há muito esquecido e de grande poder.   
Toquei  nas  letras  gravadas  sentindo  como se  uma corrente  percorresseToquei  nas  letras  gravadas  sentindo  como se  uma corrente  percorresse  
meus  dedos  subindo  pelo  meu  braço.  Aquelas  palavras  falarammeus  dedos  subindo  pelo  meu  braço.  Aquelas  palavras  falaram  
diretamente  à  minha  alma,  pois  só  podia  ser  uma  coisa:  diretamente  à  minha  alma,  pois  só  podia  ser  uma  coisa:  SacramentumSacramentum   
Venator  Venator  o  juramento  dos  caçadores.  A  aura  de  mistério  e  poder  queo  juramento  dos  caçadores.  A  aura  de  mistério  e  poder  que  
envolvia tudo aquilo acabou por me envolver também e não sei quantoenvolvia tudo aquilo acabou por me envolver também e não sei quanto  
tempo permaneci de olhos fechados, apertando o medalhão e escutandotempo permaneci de olhos fechados, apertando o medalhão e escutando  
aquelas palavras em minha mente.aquelas palavras em minha mente.

Mais  tarde,  já  cansada  de  ficar  em  meu  quarto,  peguei  um dosMais  tarde,  já  cansada  de  ficar  em  meu  quarto,  peguei  um dos   
medalhões da caixa e desci para a cozinha. Abri as portas e janelas e senteimedalhões da caixa e desci para a cozinha. Abri as portas e janelas e sentei   
à mesa depois de pegar uma xícara com café. Fiquei girando o medalhãoà mesa depois de pegar uma xícara com café. Fiquei girando o medalhão  
entre meus dedos até Mariana entrar na cozinha. A aparência dela estavaentre meus dedos até Mariana entrar na cozinha. A aparência dela estava  
péssima e seus olhos fugaram diretamente para o objeto prateado.péssima e seus olhos fugaram diretamente para o objeto prateado.

—  —  Vai me dizer que acreditou mesmo em toda aquela idiotice deVai me dizer que acreditou mesmo em toda aquela idiotice de  
ontem? - desdenhou ela indo pegar uma maçã.ontem? - desdenhou ela indo pegar uma maçã.

—  —  Infelizmente  tenho  motivos  de  sobra  para  acreditar  que  éInfelizmente  tenho  motivos  de  sobra  para  acreditar  que  é  
verdade. - respondi sem tirar os olhos do símbolo.verdade. - respondi sem tirar os olhos do símbolo.
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—  —  Eu pensei muito durante essa noite e metade do dia também –Eu pensei muito durante essa noite e metade do dia também –  
disse torcendo o nariz – e cheguei à conclusão que aqueles que eu achavadisse torcendo o nariz – e cheguei à conclusão que aqueles que eu achava  
que  eram  meus  amigos  são  completamente  malucos  e  tudo  o  queque  eram  meus  amigos  são  completamente  malucos  e  tudo  o  que  
aconteceu não passou de uma grande mentira  muito bem construída.  -aconteceu não passou de uma grande mentira  muito bem construída.  -   
proferiu me dando um olhar decidido.proferiu me dando um olhar decidido.

— — Então como explica os sonhos doidos que nos empurraram paraEntão como explica os sonhos doidos que nos empurraram para  
cá? - minha irmã perguntou entrando na cozinha.cá? - minha irmã perguntou entrando na cozinha.

—  —  Deve ter sido coincidência,  uma coincidência bem estranha...  -Deve ter sido coincidência,  uma coincidência bem estranha...  -   
respondeu de pronto.respondeu de pronto.

— — Ouvi coisas demais para achar que isso seja coincidência. - minhaOuvi coisas demais para achar que isso seja coincidência. - minha  
irmã rebateu.irmã rebateu.

— — É maluquice! Essas coisas não existem, vampiros não existem eÉ maluquice! Essas coisas não existem, vampiros não existem e   
ponto.ponto.

— — Então pergunte para sua mãe e preste atenção na reação dela. -Então pergunte para sua mãe e preste atenção na reação dela. -   
propus sem olhar para nenhuma das duas e um instante de silêncio se fez.propus sem olhar para nenhuma das duas e um instante de silêncio se fez.

— — Acredita mesmo nisso Lavígnia? - Mariana pareceu vacilar.Acredita mesmo nisso Lavígnia? - Mariana pareceu vacilar.
—  —  Eu os  vi.  Vi  os  vampiros,  vários  deles  na verdade,  vi  NeitanEu os  vi.  Vi  os  vampiros,  vários  deles  na verdade,  vi  Neitan  

matar dois deles e seus corpos queimarem até virar cinzas. - minha vozmatar dois deles e seus corpos queimarem até virar cinzas. - minha voz  
saiu num tom lento e monótono e outra vez, silêncio.saiu num tom lento e monótono e outra vez, silêncio.

— — Acho que só vou acreditar mesmo se vir um com meus própriosAcho que só vou acreditar mesmo se vir um com meus próprios  
olhos. - condicionou Mariana e eu a olhei rapidamente, não tinha certezaolhos. - condicionou Mariana e eu a olhei rapidamente, não tinha certeza   
se podia contar a ela que já havia visto um, várias vezes na verdadese podia contar a ela que já havia visto um, várias vezes na verdade

—  —  Não  sei  se  preciso  ver  um  vampiro  para  acreditar,  mas  queNão  sei  se  preciso  ver  um  vampiro  para  acreditar,  mas  que  
aquele cara ontem se moveu feito o Edward  do Crepúsculo, ah isso eu vi.aquele cara ontem se moveu feito o Edward  do Crepúsculo, ah isso eu vi.   
Quer dizer, pessoas não se movem tão rápido e eu não estava bêbada. -Quer dizer, pessoas não se movem tão rápido e eu não estava bêbada. -   
afirmou Ágatha sentando-se à mesa conosco depois de pegar algo paraafirmou Ágatha sentando-se à mesa conosco depois de pegar algo para  
comer.comer.

— — Quem? - Mariana indagou.Quem? - Mariana indagou.
— — O tal do Zac, você não viu?O tal do Zac, você não viu?
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— — Não, quando?Não, quando?
— — Quando eu disse que viria embora Mariana, heloooo você estavaQuando eu disse que viria embora Mariana, heloooo você estava  

lá ontem não estava?lá ontem não estava?
—  —  Estava  distraída.  Tipo  assim,  meus  melhores  amigos  sempreEstava  distraída.  Tipo  assim,  meus  melhores  amigos  sempre  

mentiram para mim e... isso não é uma coisa fácil de assimilar, né?mentiram para mim e... isso não é uma coisa fácil de assimilar, né?
— — Hum... é – Ágatha concordou – mas eu sei o que vi e aquilo nãoHum... é – Ágatha concordou – mas eu sei o que vi e aquilo não  

foi normal, por mais louco que pareça, acho que é mesmo verdade.foi normal, por mais louco que pareça, acho que é mesmo verdade.
—  —  Descobri que as lendas às vezes são mesmo reais. - murmureiDescobri que as lendas às vezes são mesmo reais. - murmurei   

ainda movendo o medalhão.ainda movendo o medalhão.
—  —  E acho que as  lendas precisam ter  uma origem,  algum pontoE acho que as  lendas precisam ter  uma origem,  algum ponto  

onde começaram, alguma explicação para existirem. - disse minha irmã,onde começaram, alguma explicação para existirem. - disse minha irmã,   
aceitando melhor aquilo do que eu na mesma ocasião.aceitando melhor aquilo do que eu na mesma ocasião.

— — Não é possível... - Mariana sussurrou.Não é possível... - Mariana sussurrou.
— — Mas é real, tome esse é seu. - falei, estendendo a peça para ela.Mas é real, tome esse é seu. - falei, estendendo a peça para ela.   

Seus olhos se fixaram nele e ela não se moveu, vi quando engoliu em secoSeus olhos se fixaram nele e ela não se moveu, vi quando engoliu em seco   
e então seus olhos vieram para os meus cheios de dúvidas – pegue.  e então seus olhos vieram para os meus cheios de dúvidas – pegue.  

Repeti e ela suspirou antes de estender a mão de forma relutanteRepeti e ela suspirou antes de estender a mão de forma relutante   
sobre a mesa e pegá-lo como ele fosse a morder. Olhei para Ágatha quesobre a mesa e pegá-lo como ele fosse a morder. Olhei para Ágatha que   
ergueu as sobrancelhas e um segundo depois puxou a corrente em voltaergueu as sobrancelhas e um segundo depois puxou a corrente em volta   
do seu pescoço, apenas para me surpreender com o medalhão do seu pescoço, apenas para me surpreender com o medalhão venatorvenator na na  
ponta.ponta.

— — Acho que a melhor coisa a fazer é procurar saber mais sobre tudoAcho que a melhor coisa a fazer é procurar saber mais sobre tudo   
que ouvimos.que ouvimos.

— — Por que você está aceitando isso tão bem? - Mariana revoltou-se.Por que você está aceitando isso tão bem? - Mariana revoltou-se.
—  —  Porque  é  a  única  resposta  para  tudo  que  está  acontecendoPorque  é  a  única  resposta  para  tudo  que  está  acontecendo  

comigo!comigo!
— — Como assim, Ágatha? - indaguei franzindo as sobrancelhas e elaComo assim, Ágatha? - indaguei franzindo as sobrancelhas e ela   

suspirou.suspirou.
— — Eles falaram ontem sobre dons e poderes... - ela estendeu as mãosEles falaram ontem sobre dons e poderes... - ela estendeu as mãos  
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sobre a mesa com as palmas voltadas para cima – Além dos sonhos, outrassobre a mesa com as palmas voltadas para cima – Além dos sonhos, outras   
coisas estranhas tem acontecido comigo.  coisas estranhas tem acontecido comigo.  

— — Tipo o quê? - Mariana franziu o cenho.Tipo o quê? - Mariana franziu o cenho.
—  —  Tipo  isso...  -  minha irmã disse  antes  de  uma pequena chamaTipo  isso...  -  minha irmã disse  antes  de  uma pequena chama  

alaranjada surgir na palma de ambas as mãos.alaranjada surgir na palma de ambas as mãos.
— — Credo! - Mariana deu um pulo da cadeira e meu queixo caiu –Credo! - Mariana deu um pulo da cadeira e meu queixo caiu –  

Como você faz isso?Como você faz isso?
— — Até ontem de manhã eu diria que não faço ideia, mas agora... -Até ontem de manhã eu diria que não faço ideia, mas agora... -   

ela disse fechando as mãos e as encolhendo de volta junto ao corpo.ela disse fechando as mãos e as encolhendo de volta junto ao corpo.
— — Isso dói? - Mariana perguntou voltando a sentar-se.Isso dói? - Mariana perguntou voltando a sentar-se.
— — Ágatha você... Ágatha você... 
Minha voz falhou quando em minha mente retornaram as cenas doMinha voz falhou quando em minha mente retornaram as cenas do  

sonho que tive no acampamento no mês passado. A luta na clareira entresonho que tive no acampamento no mês passado. A luta na clareira entre   
Damian  e...  Oh  minha  nossa!  O  outro  agora  tinha  um  rosto,  sim,  eraDamian  e...  Oh  minha  nossa!  O  outro  agora  tinha  um  rosto,  sim,  era   
Neitan. E nas sombras deviam ser os outros, uma das sombras tinha fogoNeitan. E nas sombras deviam ser os outros, uma das sombras tinha fogo   
saindo das mãos. Era Ágatha! saindo das mãos. Era Ágatha! 

— — Eu o quê? Eu o quê? 
—  —  Ai droga... - resmunguei levantando só para andar de um ladoAi droga... - resmunguei levantando só para andar de um lado  

para o outro pela cozinha – acho que essa é a primeira vez na minha vidapara o outro pela cozinha – acho que essa é a primeira vez na minha vida   
que sinto vontade de encher a cara.que sinto vontade de encher a cara.

— — Não digo que não lhe faltem motivos, mas por que exatamente? -Não digo que não lhe faltem motivos, mas por que exatamente? -   
minha irmã perguntou enquanto Mariana ficava mais branca do que cera.minha irmã perguntou enquanto Mariana ficava mais branca do que cera.

— — É que eu sonhei com isso! - apontei para suas mãos – Eu sonheiÉ que eu sonhei com isso! - apontei para suas mãos – Eu sonhei   
com todos eles, eu os vi mesmo antes de saber que existiam!com todos eles, eu os vi mesmo antes de saber que existiam!

— — Viu todos os Caçadores?Viu todos os Caçadores?
—  —  Sim, quer dizer....  no sonho faltava apenas um. Eu via apenasSim, quer dizer....  no sonho faltava apenas um. Eu via apenas   

sombras  e  uma delas  tinha chamas saindo das  mãos como se estivessesombras  e  uma delas  tinha chamas saindo das  mãos como se estivesse   
pronta para lutar e vi Neitan lutando com um vampiro! Oh meu Deus! Porpronta para lutar e vi Neitan lutando com um vampiro! Oh meu Deus! Por   
que vejo essas coisas? - choraminguei.que vejo essas coisas? - choraminguei.
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— — Talvez esse seja o seu dom, tipo como as pessoas são em Talvez esse seja o seu dom, tipo como as pessoas são em Heros.Heros.   
Ou melhor, super-humanos. - Ágatha comparou com um riso de canto.Ou melhor, super-humanos. - Ágatha comparou com um riso de canto.

— — Preciso sentar – sussurrei puxando minha cadeira, pois realmentePreciso sentar – sussurrei puxando minha cadeira, pois realmente  
tudo girou.tudo girou.

— — Então é isso o que nós somos? Mutantes? - Mariana indagou comEntão é isso o que nós somos? Mutantes? - Mariana indagou com  
desdém.desdém.

—  —  Ah claro que não Mariana! Não lembra do que o bonitão disseAh claro que não Mariana! Não lembra do que o bonitão disse   
ontem? Somos a resposta da natureza contra a força assassina deles. ontem? Somos a resposta da natureza contra a força assassina deles. 

Corrigiu Ágatha sacudindo os ombros parecendo orgulhosa. Dá praCorrigiu Ágatha sacudindo os ombros parecendo orgulhosa. Dá pra   
acreditar em como ela reagiu bem a toda essa história maluca de vampirosacreditar em como ela reagiu bem a toda essa história maluca de vampiros  
e caçadores enquanto eu quase surtei?e caçadores enquanto eu quase surtei?

— — Pessoas comuns não caçam seres sobrenaturais como vampiros!Pessoas comuns não caçam seres sobrenaturais como vampiros!  
Como se chama então o que somos? Vampiros não devem ser fortes? EntãoComo se chama então o que somos? Vampiros não devem ser fortes? Então  
somos tão fortes como eles mas não somos como eles? - ela disparou nossomos tão fortes como eles mas não somos como eles? - ela disparou nos   
deixando confusas.deixando confusas.

— — Não sei... acho que teremos que perguntar pra eles.Não sei... acho que teremos que perguntar pra eles.
— — Esperem – pedi e as duas me olharam – achei uma inscrição naEsperem – pedi e as duas me olharam – achei uma inscrição na   

parte  de  dentro  da  tampa  daquela  caixa  onde  estavam  enterrados  osparte  de  dentro  da  tampa  daquela  caixa  onde  estavam  enterrados  os  
medalhões.medalhões.

— — E o que diz lá? É algo que explique o que raios nossa família é? -E o que diz lá? É algo que explique o que raios nossa família é? -   
inqueriu Mariana.inqueriu Mariana.

—  —  Talvez  sim,  diz...  Pelo  poder  da  graça  concedida  juramosTalvez  sim,  diz...  Pelo  poder  da  graça  concedida  juramos  
defender a humanidade das criaturas que vivem nas trevas e tomaremosdefender a humanidade das criaturas que vivem nas trevas e tomaremos  
vingança  pelo  sangue  inocente  por  eles  derramado.  Assim  comovingança  pelo  sangue  inocente  por  eles  derramado.  Assim  como  
respiramos, juramos.respiramos, juramos.

Assim que terminei de recitar as palavras não tendo certeza de queAssim que terminei de recitar as palavras não tendo certeza de que  
eram exatamente aquelas, percebi que as duas perderam o ar.eram exatamente aquelas, percebi que as duas perderam o ar.

— — É incrível... - Ágatha sussurrou – estou me sentindo num filme!É incrível... - Ágatha sussurrou – estou me sentindo num filme!   
Como isso pode ser real mesmo?Como isso pode ser real mesmo?
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—  —  Como o  Léo  disse;  Shakespeare  estava  certo  ao  dizer  que  háComo o  Léo  disse;  Shakespeare  estava  certo  ao  dizer  que  há  
muito  mais  coisas  entre  o  céu  e  terra  do  que  possamos  pressupôr.  -muito  mais  coisas  entre  o  céu  e  terra  do  que  possamos  pressupôr.  -   
respondi. respondi. 

—  —  Então o que fazemos agora? Deixamos mesmo tudo para trásEntão o que fazemos agora? Deixamos mesmo tudo para trás   
para viver como num filme? Isso é vida real! Não é possível... - Mariana depara viver como num filme? Isso é vida real! Não é possível... - Mariana de   
novo. novo. 

— — Se nossa família conseguiu durante mais de um século reprimirSe nossa família conseguiu durante mais de um século reprimir  
isso, por que nós não conseguiríamos? - lancei a hipótese.isso, por que nós não conseguiríamos? - lancei a hipótese.

—  —  Pela  primeira  vez desde que tudo isso  começou,  eu tive umaPela  primeira  vez desde que tudo isso  começou,  eu tive uma  
noite sem pesadelos com gente morrendo e pedindo ajuda. Acho que sei lá,noite sem pesadelos com gente morrendo e pedindo ajuda. Acho que sei lá,   
algo, em mim se acalmou depois que eu soube e comecei a aceitar quem eualgo, em mim se acalmou depois que eu soube e comecei a aceitar quem eu  
sou. Como se eu não obedecesse fosse atormentada pelos gritos de socorrosou. Como se eu não obedecesse fosse atormentada pelos gritos de socorro  
de quem devo salvar.de quem devo salvar.

— — Ai Ágatha, como você consegue reagir desse jeito? - choramingouAi Ágatha, como você consegue reagir desse jeito? - choramingou  
Mariana – O que eu vou fazer?Mariana – O que eu vou fazer?

—  —  Bem... - comecei – pode voltar para Porto Alegre, retomar suaBem... - comecei – pode voltar para Porto Alegre, retomar sua  
faculdade e tentar levar a vida como se nada disso tivesse acontecido. -faculdade e tentar levar a vida como se nada disso tivesse acontecido. -   
propus, conseguindo ver a dúvida que a massacrava.propus, conseguindo ver a dúvida que a massacrava.

—  —  E vocês? O que vão fazer? - devolveu ela parecendo ponderarE vocês? O que vão fazer? - devolveu ela parecendo ponderar  
minha opinião.minha opinião.

— — Não vou voltar para Manaus. - respondeu Ágatha com firmeza –Não vou voltar para Manaus. - respondeu Ágatha com firmeza –  
Pelo menos até ter absoluta certeza e controle sobre quem eu descobri ser ePelo menos até ter absoluta certeza e controle sobre quem eu descobri ser e  
tudo o que com certeza meu avô e esse tal Conselho vão me explicar. -tudo o que com certeza meu avô e esse tal Conselho vão me explicar. -   
quando ela terminou Mariana me olhou esperando uma resposta.quando ela terminou Mariana me olhou esperando uma resposta.

—  —  Também  não  posso  sair  daqui  sem  escutar  mais  algumasTambém  não  posso  sair  daqui  sem  escutar  mais  algumas  
explicações, fui a primeira a embarcar nessa história maluca e quero saberexplicações, fui a primeira a embarcar nessa história maluca e quero saber  
tudo até o fim dos detalhes mais insignificantes. Afinal de contas não étudo até o fim dos detalhes mais insignificantes. Afinal de contas não é   
todo mundo que está envolvido em algo assim.todo mundo que está envolvido em algo assim.

Quando  terminei  de  falar,  Mariana  olhou  para  a  mesa  duranteQuando  terminei  de  falar,  Mariana  olhou  para  a  mesa  durante  
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alguns incontáveis segundos e então levantou-se, deixando seu medalhãoalguns incontáveis segundos e então levantou-se, deixando seu medalhão  
para trás e saiu pela porta da cozinha. Ágatha e eu trocamos um olharpara trás e saiu pela porta da cozinha. Ágatha e eu trocamos um olhar  
preocupado.preocupado.

—  —  Não podemos culpá-la, eu reagi muito pior que ela ao saber oNão podemos culpá-la, eu reagi muito pior que ela ao saber o  
que nossa família escondia.que nossa família escondia.

— — Posso imaginar... o que vamos fazer? Vamos atrás dela?Posso imaginar... o que vamos fazer? Vamos atrás dela?
— — Hum, não. É melhor deixá-la sozinha, até algumas semanas atrásHum, não. É melhor deixá-la sozinha, até algumas semanas atrás   

ela era só mais uma garota preocupada com a faculdade, garotos e a roupaela era só mais uma garota preocupada com a faculdade, garotos e a roupa  
que usar. Ela precisa pensar. - falei enquanto me levantava.que usar. Ela precisa pensar. - falei enquanto me levantava.

— — É verdade... então posso ver aquela caixa?É verdade... então posso ver aquela caixa?
— — Claro, vamos lá.Claro, vamos lá.
Fiz um aceno com a cabeça e nós duas fomos para o meu quarto.Fiz um aceno com a cabeça e nós duas fomos para o meu quarto.   

Passamos o final da tarde analisando a tal caixa e lendo e relendo aquelePassamos o final da tarde analisando a tal caixa e lendo e relendo aquele  
juramento. Pesquisamos na internet sobre lendas de vampiros e caçadoresjuramento. Pesquisamos na internet sobre lendas de vampiros e caçadores   
além de conversarmos muito sobre o que pretendíamos fazer com o quealém de conversarmos muito sobre o que pretendíamos fazer com o que  
descobrimos. Mas não tive coragem de contar a ela que meu grande amordescobrimos. Mas não tive coragem de contar a ela que meu grande amor  
era um daqueles que ela havia acabado de descobrir  que devia ser seuera um daqueles que ela havia acabado de descobrir  que devia ser seu  
inimigo.  Ágatha  me  questionou  sobre  tudo  que  o  Conselho  havia  meinimigo.  Ágatha  me  questionou  sobre  tudo  que  o  Conselho  havia  me  
contado,  mesmo que não passassem de meias  verdades,  com tudo quecontado,  mesmo que não passassem de meias  verdades,  com tudo que   
descobrimos as lacunas iam aos poucos sendo preenchidas.descobrimos as lacunas iam aos poucos sendo preenchidas.

Mariana voltou mais tarde,  mas trancou-se no quarto e não quisMariana voltou mais tarde,  mas trancou-se no quarto e não quis  
falar  com  ninguém.  Nem  mesmo  desceu  para  jantar,  nossos  avósfalar  com  ninguém.  Nem  mesmo  desceu  para  jantar,  nossos  avós  
perguntaram  o  que  havia  acontecido  com  ela  e  Ágatha  inventou  umaperguntaram  o  que  havia  acontecido  com  ela  e  Ágatha  inventou  uma   
desculpa qualquer. Quando entrei em meu quarto, liguei o computador edesculpa qualquer. Quando entrei em meu quarto, liguei o computador e   
deixei o player tocando enquanto dava uma arrumadinha em meu guarda-deixei o player tocando enquanto dava uma arrumadinha em meu guarda-
roupas  afim  de  parar  de  pensar  tanto  em  todas  as  coisas  que  haviaroupas  afim  de  parar  de  pensar  tanto  em  todas  as  coisas  que  havia   
descoberto. Foi quando a música que havia virado trilha sonora para tododescoberto. Foi quando a música que havia virado trilha sonora para todo  
o mistério que eu queria desvendar começou a tocar.  o mistério que eu queria desvendar começou a tocar.  In The Shadows  In The Shadows   do do  
The Rasmus. Parei o que estava fazendo e fui devagar até o computador.The Rasmus. Parei o que estava fazendo e fui devagar até o computador.   
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Troquei a música pelo clipe e o olhei com atenção. Troquei a música pelo clipe e o olhei com atenção. 
— — É... - suspirei – consegui encontrar a resposta, mas acho que nãoÉ... - suspirei – consegui encontrar a resposta, mas acho que não  

existe cura pra isso.existe cura pra isso.
Falei ao olhar para a tela do computador. Algo me dizia que aqueleFalei ao olhar para a tela do computador. Algo me dizia que aquele  

era só o começo de uma história bem complicada. Naquela noite os sonhosera só o começo de uma história bem complicada. Naquela noite os sonhos   
voltaram, mas não eram pesadelos. Eu ouvia dezenas de vozes repetindovoltaram, mas não eram pesadelos. Eu ouvia dezenas de vozes repetindo  
aquele juramento, o juramento que vários de meus antepassados deviamaquele juramento, o juramento que vários de meus antepassados deviam  
ter repetido desde 1735 até aquela noite em 1836 quando desistiram deter repetido desde 1735 até aquela noite em 1836 quando desistiram de   
caçar os vampiros. No dia seguinte eu estava varrendo o pátio dos fundoscaçar os vampiros. No dia seguinte eu estava varrendo o pátio dos fundos  
enquanto minha irmã estava na cadeira de jardim com o notebook nasenquanto minha irmã estava na cadeira de jardim com o notebook nas   
mãos, ela ainda fazia suas pesquisas na internet enquanto tocava a lindamãos, ela ainda fazia suas pesquisas na internet enquanto tocava a linda   
Last KissLast Kiss do Pearl Jam no player. do Pearl Jam no player.

—  —  É  melhor  contar  ao  vô  George  o  que  descobrimos.  -  ÁgathaÉ  melhor  contar  ao  vô  George  o  que  descobrimos.  -  Ágatha   
sugeriu e eu suspirei.sugeriu e eu suspirei.

— — Você acha mesmo que ele já não sabe? Neitan disse que a famíliaVocê acha mesmo que ele já não sabe? Neitan disse que a família  
deles faz parte do Conselho... devem estar tentando montar um discursodeles faz parte do Conselho... devem estar tentando montar um discurso   
para  nós.  -  imaginei  enquanto  juntava  as  folhas  da  amoreira  que  jápara  nós.  -  imaginei  enquanto  juntava  as  folhas  da  amoreira  que  já   
começavam a cair pela proximidade do Outono.começavam a cair pela proximidade do Outono.

— — Pode ser... sabe, ainda não consigo imaginar nossa família nisso.Pode ser... sabe, ainda não consigo imaginar nossa família nisso.   
O papai,  vô,  tia  Savanah e os outros cara  a cara com...  vampiros.  -  elaO papai,  vô,  tia  Savanah e os outros cara  a cara com...  vampiros.  -  ela   
sussurrou a última palavra.sussurrou a última palavra.

— — Como acha que fiquei quando me contaram?Como acha que fiquei quando me contaram?
— — Posso imaginar. Mas então, o que vamos fazer? Esperar até quePosso imaginar. Mas então, o que vamos fazer? Esperar até que  

eles venham atrás de nós?eles venham atrás de nós?
— — É pode ter certeza que virão, não me pouparam dias depois doÉ pode ter certeza que virão, não me pouparam dias depois do  

enterro do nosso pai. Por que pegariam leve desta vez?enterro do nosso pai. Por que pegariam leve desta vez?
Respondi com uma ponta de ressentimento e ouvi o motor do queRespondi com uma ponta de ressentimento e ouvi o motor do que  

parecia ser um carrão se aproximando. Dei um nó no saco de lixo ondeparecia ser um carrão se aproximando. Dei um nó no saco de lixo onde   
tinha posto  as  folhas  e  saí  para  a  calçada,  onde o  caminhão  do  lixo  otinha posto  as  folhas  e  saí  para  a  calçada,  onde o  caminhão  do  lixo  o   
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pegaria no dia seguinte. Foi aí que vi a Land prateada do Neit surgindo napegaria no dia seguinte. Foi aí que vi a Land prateada do Neit surgindo na   
curva da rua. Respirei fundo e bati uma mão na outra para tirar o pó e ascurva da rua. Respirei fundo e bati uma mão na outra para tirar o pó e as   
coloquei nos bolsos da frente do meu short jeans claro.coloquei nos bolsos da frente do meu short jeans claro.

—  —  Hum,  o  que  será  que  vem  por  aí?  -  minha  irmã  indagouHum,  o  que  será  que  vem  por  aí?  -  minha  irmã  indagou  
erguendo as sobrancelhas.erguendo as sobrancelhas.

— — Já vamos saber. - respondi quando o carro parou e Neitan pulouJá vamos saber. - respondi quando o carro parou e Neitan pulou  
para fora dele vestindo uma regata verde escura e jeans.para fora dele vestindo uma regata verde escura e jeans.

— — E aí, como você está? E aí, como você está? 
— — Oi para você também, Caçador. - sussurrei a última palavra e eleOi para você também, Caçador. - sussurrei a última palavra e ele   

deu um sorriso largo.deu um sorriso largo.
— — Estou vendo que não pirou ainda.Estou vendo que não pirou ainda.
— — É isso que você esperava? - especulei.É isso que você esperava? - especulei.
— — Na verdade sim, fiquei sabendo que quando soube de parte doNa verdade sim, fiquei sabendo que quando soube de parte do  

segredinho no ano passado você não reagiu muito bem.segredinho no ano passado você não reagiu muito bem.
— — Como sabe disso? - exigi e ele deu de ombros.Como sabe disso? - exigi e ele deu de ombros.
— — Tenho que estar bem informado a respeito das possíveis futurasTenho que estar bem informado a respeito das possíveis futuras   

companheiras de caçada, agora confirmadas. - ele piscou e eu suspirei.companheiras de caçada, agora confirmadas. - ele piscou e eu suspirei.
— — Nem me fale.Nem me fale.
—  —  E as garotas,  como reagiram? Pensei  que sua irmã fosse baterE as garotas,  como reagiram? Pensei  que sua irmã fosse bater  

mesmo em alguém naquela noite. - ele deu uma olhada em Ágatha quemesmo em alguém naquela noite. - ele deu uma olhada em Ágatha que  
estava com os olhos fixos na tela do notebook.estava com os olhos fixos na tela do notebook.

—  —  É  ela  é  meio  esquentadinha...  muito  na  verdade.  Mas  estáÉ  ela  é  meio  esquentadinha...  muito  na  verdade.  Mas  está  
absorvendo isso melhor do que Mari e eu.absorvendo isso melhor do que Mari e eu.

— — Hum, como ela está?Hum, como ela está?
— — Furiosa com vocês, está se sentindo traída e além disso não é umaFuriosa com vocês, está se sentindo traída e além disso não é uma  

coisa que muitas pessoas escutam por aí,  não é? -  falei  e ele cruzou oscoisa que muitas pessoas escutam por aí,  não é? -  falei  e ele cruzou os   
braços suspirando.braços suspirando.

—  —  E então, o que mais veio dizer pra gente, que fadas e dragõesE então, o que mais veio dizer pra gente, que fadas e dragões  
existem? - Ágatha brincou ao se aproximar e ele sorriu.existem? - Ágatha brincou ao se aproximar e ele sorriu.

         † † 242242  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

— — Se existem eu não sei, vim dar um recadinho do “Conselho” - eleSe existem eu não sei, vim dar um recadinho do “Conselho” - ele   
fez aspas – eles querem vocês numa reunião do tipo reveladora e de boasfez aspas – eles querem vocês numa reunião do tipo reveladora e de boas   
vindas hoje à noite.vindas hoje à noite.

— — É sério? - Ágatha arregalou os olhos.É sério? - Ágatha arregalou os olhos.
—  —  Seríssimo. A família de vocês já está vindo pra cá,  parece queSeríssimo. A família de vocês já está vindo pra cá,  parece que  

estão bem surpresos que vocês já tenham descoberto tudo.estão bem surpresos que vocês já tenham descoberto tudo.
—  —  Surpresos?! Jura, né? Eles são as pessoas mais dissimuladas doSurpresos?! Jura, né? Eles são as pessoas mais dissimuladas do  

planeta.  -  alfinetei,  emburrada  por  ter  descoberto  tudo  aquilo  que  elesplaneta.  -  alfinetei,  emburrada  por  ter  descoberto  tudo  aquilo  que  eles   
deveriam ter me contado há muito tempo. deveriam ter me contado há muito tempo. 

—  —  Bem,  discórdias  familiares  à  parte,  só  estou  entregando  oBem,  discórdias  familiares  à  parte,  só  estou  entregando  o  
recado... e uma carona se quiserem. - disse com um sorriso de canto que eurecado... e uma carona se quiserem. - disse com um sorriso de canto que eu   
achava um charme.achava um charme.

—  —  É uma boa  ideia  já  que  não  sei  onde  será  a  tal  “reunião”.  -É  uma boa  ideia  já  que  não  sei  onde  será  a  tal  “reunião”.  -   
proferiu Ágatha.proferiu Ágatha.

— — É lá em casa, ou melhor na casa do meu avô.É lá em casa, ou melhor na casa do meu avô.
— — Seu avô? - minha irmã pareceu preocupada – É tipo um ConselhoSeu avô? - minha irmã pareceu preocupada – É tipo um Conselho  

dos anciãos, tipo nos filmes?dos anciãos, tipo nos filmes?
—  —  Mais  ou menos assim,  a  diferença é  que eles  não tem barbasMais  ou menos assim,  a  diferença é  que eles  não tem barbas   

brancas  e  cabelos  compridos  e  nem  seguram  um  cajado.  -  ele  caçooubrancas  e  cabelos  compridos  e  nem  seguram  um  cajado.  -  ele  caçoou  
torcendo o nariz e nós rimos.torcendo o nariz e nós rimos.

— — Se fosse assim, eu teria certeza de que tudo isso é uma alucinaçãoSe fosse assim, eu teria certeza de que tudo isso é uma alucinação   
coletiva. Mas escuta, você tem ideia do que vai acontecer com a gente? -coletiva. Mas escuta, você tem ideia do que vai acontecer com a gente? -   
Ágatha perguntou, parecendo muito à vontade. Ágatha perguntou, parecendo muito à vontade. 

—  —  Bem,  eu  imagino  que  o  Conselho  espera  que  vocês  voltem aBem,  eu  imagino  que  o  Conselho  espera  que  vocês  voltem a  
seguir  a  missão  da  família.  Tem muitas  pessoas  por  aí  precisando  serseguir  a  missão  da  família.  Tem muitas  pessoas  por  aí  precisando  ser   
salvas e isso também é missão de vocês. - respondeu ele descruzando ossalvas e isso também é missão de vocês. - respondeu ele descruzando os   
braços.braços.

—  —  Ai...  -  minha irmã suspirou –  isso  é  tão  emocionante!  SempreAi...  -  minha irmã suspirou –  isso  é  tão  emocionante!  Sempre  
soube que eu não era normal como as outras pessoas.soube que eu não era normal como as outras pessoas.
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—  —  Não  somos  anormais  Ágatha,  somos  diferentes  do  resto  dasNão  somos  anormais  Ágatha,  somos  diferentes  do  resto  das  
pessoas. Só isso. - Neit corrigiu.pessoas. Só isso. - Neit corrigiu.

—  —  Uma  maravilha  da  natureza  contra  uma  aberração  dela.  -Uma  maravilha  da  natureza  contra  uma  aberração  dela.  -   
concordou ela e os dois riram.concordou ela e os dois riram.

—  —  Acho que estou sobrando aqui.  -  lembrei-os  de  que eu aindaAcho  que estou sobrando aqui.  -  lembrei-os  de  que eu ainda  
estava na conversa e os dois me olharam divertidos.estava na conversa e os dois me olharam divertidos.

— — É que isso é tão incrível Lavígnia! Estou ansiosa, mal vejo a horaÉ que isso é tão incrível Lavígnia! Estou ansiosa, mal vejo a hora   
de sair caçando como no de sair caçando como no SobrenaturalSobrenatural, ei alguém já disse que você é a cara, ei alguém já disse que você é a cara  
do Dean? - Ágatha pareceu entrar em surto. do Dean? - Ágatha pareceu entrar em surto. 

— — Hã...  não.Hã...  não.
— — Mas acredite, você é cara dele... só que mais alto, bem mais alto.Mas acredite, você é cara dele... só que mais alto, bem mais alto.

  
“E muito mais sarado.”“E muito mais sarado.”

Completei  mentalmente  olhando  de  relance  para  aqueles  bícepsCompletei  mentalmente  olhando  de  relance  para  aqueles  bíceps  
enormes. Os olhos de Neit fugaram para a porta da cozinha e seguimosenormes. Os olhos de Neit fugaram para a porta da cozinha e seguimos  
seu olhar, parada com o ombro apoiado no batente, Mariana.seu olhar, parada com o ombro apoiado no batente, Mariana.

— — Por que estão me olhando desse jeito? Eu estou brilhando? - elaPor que estão me olhando desse jeito? Eu estou brilhando? - ela   
indagou irônica.indagou irônica.

— — Não... só se você fosse parente dos Cullen. - Ágatha respondeuNão... só se você fosse parente dos Cullen. - Ágatha respondeu  
cheia de sarcasmo e Mariana riu enquanto se aproximava de nós.cheia de sarcasmo e Mariana riu enquanto se aproximava de nós.

— — Pensei que éramos uma família de caçadores e não de vampiros.Pensei que éramos uma família de caçadores e não de vampiros.
— — São sim, ainda bem. - confirmou Neit.São sim, ainda bem. - confirmou Neit.
—  —  Como você está? Não te vemos desde ontem. - inqueri quandoComo você está? Não te vemos desde ontem. - inqueri quando  

Mariana parou ao nosso lado na calçada.Mariana parou ao nosso lado na calçada.
— — Estou bem, quer dizer, o que posso fazer né? Acho que é melhorEstou bem, quer dizer, o que posso fazer né? Acho que é melhor  

investigar um pouco mais antes de pirar.investigar um pouco mais antes de pirar.
— — Ainda não acredita no que contamos? - Neit quis saber.Ainda não acredita no que contamos? - Neit quis saber.
— — Tá bem difícil... - admitiu  Mariana.Tá bem difícil... - admitiu  Mariana.
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—  —  Talvez  acredite  hoje  à  noite.  -  falou  ele  e  Mariana  franziu  asTalvez  acredite  hoje  à  noite.  -  falou  ele  e  Mariana  franziu  as   
sobrancelhas.sobrancelhas.

— — O que tem hoje à noite?O que tem hoje à noite?
— — Uma reunião do Conselho e vocês são as convidadas de honra.Uma reunião do Conselho e vocês são as convidadas de honra.
Ao fim da resposta de Neitan, percebi que Mariana estacou, pareceuAo fim da resposta de Neitan, percebi que Mariana estacou, pareceu   

temer a ideia de encarar o famoso Conselho.temer a ideia de encarar o famoso Conselho.
— — Não vamos ver... vampiros né?Não vamos ver... vampiros né?
— — Hã... eles não fazem parte do Conselho, Mari. Quando se reúnemHã... eles não fazem parte do Conselho, Mari. Quando se reúnem  

em  raras  ocasiões,  apenas  os  membros  mais  velhos  da  sua  famíliaem  raras  ocasiões,  apenas  os  membros  mais  velhos  da  sua  família   
comparecem. Pelo menos até agora, acho bem difícil os sanguessugas nãocomparecem. Pelo menos até agora, acho bem difícil os sanguessugas não   
juntarem as peças  quando descobrirem a volta dos caçadores Durani.  -juntarem as peças  quando descobrirem a volta dos caçadores Durani.  -   
respondeu ele com seriedade.respondeu ele com seriedade.

— — Caçadoras Neit, caçadoras. - minha irmã corrigiu e ele assentiu.Caçadoras Neit, caçadoras. - minha irmã corrigiu e ele assentiu.
— — Ok, desculpe. Caçadoras Durani.Ok, desculpe. Caçadoras Durani.
—  —  Tá mas espera aí – Mariana pediu levantando as mãos – comoTá mas espera aí – Mariana pediu levantando as mãos – como  

assim assim eleseles descobrirem a gente? - a hipótese pareceu deixá-la em pânico. descobrirem a gente? - a hipótese pareceu deixá-la em pânico.
—  —  Isso  é  só  uma questão de  tempo,  mas  não  fique preocupada,Isso  é  só  uma questão de  tempo,  mas  não  fique preocupada,  

Mari. Vai descobrir que é muito mais forte que um vampiro, eles é que temMari. Vai descobrir que é muito mais forte que um vampiro, eles é que tem   
que  temer  encontrar  você.  -  Neit  afirmou  cheio  de  convicção  queque  temer  encontrar  você.  -  Neit  afirmou  cheio  de  convicção  que  
aparentemente deixou minha prima mais aliviada.aparentemente deixou minha prima mais aliviada.

— — Sério?Sério?
—  —  Totalmente,  mas esta noite você terá a oportunidade de sanarTotalmente,  mas esta noite você terá a oportunidade de sanar  

todas  as  suas  dúvidas.  Acho  melhor  irmos  logo,  eles  não  gostam  detodas  as  suas  dúvidas.  Acho  melhor  irmos  logo,  eles  não  gostam  de   
esperar e essa é uma ocasião muito especial. esperar e essa é uma ocasião muito especial. 

Avisou ele e notei que já estávamos conversando há um bom tempo.Avisou ele e notei que já estávamos conversando há um bom tempo.   
O sol já tinha até se posto há vários minutos.O sol já tinha até se posto há vários minutos.

— — Oh minha nossa! Eu não posso ir assim, tenho que encontrar umaOh minha nossa! Eu não posso ir assim, tenho que encontrar uma  
roupa. Diz que dá tempo de eu me arrumar? - Ágatha perguntou ao Neit,roupa. Diz que dá tempo de eu me arrumar? - Ágatha perguntou ao Neit,   
porém pareceu mais uma ordem de que ela iria se arrumar dando tempoporém pareceu mais uma ordem de que ela iria se arrumar dando tempo   
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ou não e que devia dizer que sim.ou não e que devia dizer que sim.
— — Claro que sim..Claro que sim..
— Ó— Ótimo, eu não demoro.- disse ela pegando o notebook e sumindotimo, eu não demoro.- disse ela pegando o notebook e sumindo  

pela porta da cozinha, soltei um suspiro aborrecido e o olhei.pela porta da cozinha, soltei um suspiro aborrecido e o olhei.
— — Pode ter certeza que isso vai demorar, não quer entrar enquantoPode ter certeza que isso vai demorar, não quer entrar enquanto  

isso? - convidei.isso? - convidei.
— — Vou adorar conhecer a casa nova de vocês – aceitou ele.Vou adorar conhecer a casa nova de vocês – aceitou ele.
—— Ótimo, vou aproveitar para dar um jeito nessa minha aparência Ótimo, vou aproveitar para dar um jeito nessa minha aparência   

de  zumbi.  -  de  zumbi.  -  anunciou Mariana indo  em direção  às  escadas  depois  queanunciou Mariana indo  em direção  às  escadas  depois  que  
entramos.entramos.

—— Parece que somos só nós dois então. - me virei para Neit e juro Parece que somos só nós dois então. - me virei para Neit e juro   
que o vi suspirar discretamente.que o vi suspirar discretamente.

—— Pois é...  hã...  e  então você não vai trocar de roupa também? - Pois é...  hã...  e  então você não vai trocar de roupa também? -   
indagou ele e eu olhei para mim mesma.indagou ele e eu olhei para mim mesma.

—— Acha que não estou bem assim? - eu quis saber já que minha Acha que não estou bem assim? - eu quis saber já que minha  
roupa parecia roupa parecia muito boa, um short jeans bem clarinho, blusa preta de alçasmuito boa, um short jeans bem clarinho, blusa preta de alças   
finas e sandálias de borracha branca.     finas e sandálias de borracha branca.     

—— Imagina, é claro que não. Você está linda, Lavígnia. - Neit me Imagina, é claro que não. Você está linda, Lavígnia. - Neit me   
olhou demoradamente de cima a baixo – absurdamente linda. - ele disseolhou demoradamente de cima a baixo – absurdamente linda. - ele disse   
num sussurro e aquilo me constrangeu demais.num sussurro e aquilo me constrangeu demais.

—— Hum... bem – pigarrei totalmente sem saber o que fazer e dei Hum... bem – pigarrei totalmente sem saber o que fazer e dei  
graças graças quando a porta da frente se abriu. Eram meus avós. - Ah, meus avósquando a porta da frente se abriu. Eram meus avós. - Ah, meus avós  
chegaram, quer conhecê-los?chegaram, quer conhecê-los?

—— Lógico. Lógico.
Ele concordou e eu fui para a sala sentindo-o logo atrás de mim.Ele concordou e eu fui para a sala sentindo-o logo atrás de mim.   

Que bom que ele não pode ver minha expressão de alívio.Que bom que ele não pode ver minha expressão de alívio.

“ Salva pelo gongo! ”“ Salva pelo gongo! ”
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Pensei, com um suspiro discreto enquanto o apresentava aos meusPensei, com um suspiro discreto enquanto o apresentava aos meus  
avós que pareceram gostar muito dele.  Acabamos sentados na sala comavós que pareceram gostar muito dele.  Acabamos sentados na sala com  
meu avozinho contando como costumava caçar capivaras e pescar quandomeu avozinho contando como costumava caçar capivaras e pescar quando  
era pequeno ali mesmo em Bom Jesus, enquanto minha avó servia café.era pequeno ali mesmo em Bom Jesus, enquanto minha avó servia café.   
Fiquei  mais  ouvindo  a  conversa  do  que  participando  dela  durante  aFiquei  mais  ouvindo  a  conversa  do  que  participando  dela  durante  a   
constrangedora meia hora em que as garotas demoraram para descer.constrangedora meia hora em que as garotas demoraram para descer.

—— Bem acho melhor irmos indo agora. - propus me levantando. Bem acho melhor irmos indo agora. - propus me levantando.
—— Também acho, foi um prazer conhecê-los. Também acho, foi um prazer conhecê-los.
—— O prazer foi nosso meu jovem. - respondeu meu avô. O prazer foi nosso meu jovem. - respondeu meu avô.
—— E venha mais vezes, é ótimo receber a visita de um rapaz tão E venha mais vezes, é ótimo receber a visita de um rapaz tão  

agradável e bonito também. - dona Elizabeth falou e eu lhe lancei um olharagradável e bonito também. - dona Elizabeth falou e eu lhe lancei um olhar  
do tipo: Oh vó! do tipo: Oh vó! 

—— Eu virei sim, com certeza. Eu virei sim, com certeza.
—— Cuide bem das minhas meninas, hein? - recomendou meu avô e Cuide bem das minhas meninas, hein? - recomendou meu avô e   

Neit abriu a boca para responder, mas foi interrompido por Ágatha. Neit abriu a boca para responder, mas foi interrompido por Ágatha. 
—— Pode deixar vô, que antes do sol nascer nós estaremos em casa. - Pode deixar vô, que antes do sol nascer nós estaremos em casa. -   

brincou e todos riram.brincou e todos riram.
—— Certo agora vamos.  Certo agora vamos. 
Falei  sendo  a  primeira  a  sair  da  sala,  aquilo  estava  embaraçosoFalei  sendo  a  primeira  a  sair  da  sala,  aquilo  estava  embaraçoso   

demais. Infelizmente para mim, aquela não seria a única reunião familiardemais. Infelizmente para mim, aquela não seria a única reunião familiar   
da  noite.  Quando chegamos  no  carro  dei  um jeito  de  ficar  ao  lado  deda noite.  Quando chegamos  no  carro  dei  um jeito  de  ficar  ao  lado  de   
Mariana no banco de trás.Mariana no banco de trás.

—— Ai... estou tão nervosa. O que será que vão nos dizer? Estou louca Ai... estou tão nervosa. O que será que vão nos dizer? Estou louca  
para ver com que cara o vô vai nos contar que mentiu pra gente a vidapara ver com que cara o vô vai nos contar que mentiu pra gente a vida  
inteira. - Ágatha desatou a falar e eu captei o olhar de Neit em mim pelointeira. - Ágatha desatou a falar e eu captei o olhar de Neit em mim pelo   
espelho retrovisor.espelho retrovisor.

—— Fique tranquila, vai ter suas respostas. Fique tranquila, vai ter suas respostas.    
—— Estou com medo. - Mariana confessou. Estou com medo. - Mariana confessou.
—— Não é a única. - acrescentei. Não é a única. - acrescentei.
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—— Não há razão para terem medo meninas, isso sempre esteve no Não há razão para terem medo meninas, isso sempre esteve no   
sangue de vocês.sangue de vocês.

Ele  tentou  ajudar  mas  não  obteve  muito  êxito.  Eu  estavaEle  tentou  ajudar  mas  não  obteve  muito  êxito.  Eu  estava  
preocupada demais com meu futuro. Na verdade, eu teria imaginado tudopreocupada demais com meu futuro. Na verdade, eu teria imaginado tudo  
menos que minha família fosse ligada aos Otman porque era exatamentemenos que minha família fosse ligada aos Otman porque era exatamente  
como eles e,  o pior,  eu era uma caçadora. Tinha medo de quem eu mecomo eles e,  o pior,  eu era uma caçadora. Tinha medo de quem eu me  
tornaria. É claro que Damian era um peso enorme em todo esse meu medo.tornaria. É claro que Damian era um peso enorme em todo esse meu medo.   
E minha família? Como eles reagiriam quando e se descobrissem sobre nósE minha família? Como eles reagiriam quando e se descobrissem sobre nós   
dois? Antes eu não tinha medo deles mas agora... tinha mais motivos paradois? Antes eu não tinha medo deles mas agora... tinha mais motivos para   
eles esperarem minha repulsa total por um vampiro e não amor. E por queeles esperarem minha repulsa total por um vampiro e não amor. E por que  
ele não me ligava? Já fazia dias que ele havia ido para a Europa e não tinhaele não me ligava? Já fazia dias que ele havia ido para a Europa e não tinha  
me dado um único sinal de vida. Será que ele já sabia quem eu era deme dado um único sinal de vida. Será que ele já sabia quem eu era de  
verdade e decidido me deixar?verdade e decidido me deixar?

—— Chegamos.  Chegamos. 
A voz de Neitan me trouxe de volta para o carro. Eu nem tinhaA voz de Neitan me trouxe de volta para o carro. Eu nem tinha   

prestado mais atenção à conversa deles. Embora ainda houvesse vestígiosprestado mais atenção à conversa deles. Embora ainda houvesse vestígios  
fracos do pôr do sol, a escuridão era grande na propriedade Otman e asfracos do pôr do sol, a escuridão era grande na propriedade Otman e as   
luzes já estavam acesas.luzes já estavam acesas.

—— Estou tão ansiosa – Ágatha repetiu pela sétima vez – como estou? Estou tão ansiosa – Ágatha repetiu pela sétima vez – como estou?
—— Parecendo nervosa, relaxa Ágatha. - Neit respondeu saindo do Parecendo nervosa, relaxa Ágatha. - Neit respondeu saindo do   

carro.carro.
—— Como será isso? - Mari sussurrou ao meu lado, mesmo que não Como será isso? - Mari sussurrou ao meu lado, mesmo que não   

estivesse frio ela abraçava o próprio corpo.estivesse frio ela abraçava o próprio corpo.
—— Não faço ideia. Não faço ideia.
Respondi  só  tendo  uma certeza;  aquela  noite  seria  decisiva  paraRespondi  só  tendo  uma certeza;  aquela  noite  seria  decisiva  para  

nossas vidas. Reconheci de imediato a limusine preta do meu avô. Quandonossas vidas. Reconheci de imediato a limusine preta do meu avô. Quando  
passamos por ela deu pra notar os dois seguranças ao estilo armário quepassamos por ela deu pra notar os dois seguranças ao estilo armário que   
tinham me levado em casa depois daquela reunião, dentro dela.tinham me levado em casa depois daquela reunião, dentro dela.

—— Ei, que bom ver vocês. Como estão? - a voz delicada de Lídia Ei, que bom ver vocês. Como estão? - a voz delicada de Lídia   
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soou à minha esquerda e me surpreendi quando ela cumprimentou a nóssoou à minha esquerda e me surpreendi quando ela cumprimentou a nós  
três com um abraço.três com um abraço.

—— Bem... obrigada. - respondi com um sorriso. Bem... obrigada. - respondi com um sorriso.
—— Ainda me sentindo esquisita. - choramingou Mariana. Ainda me sentindo esquisita. - choramingou Mariana.
—— Ah... aí estão vocês! Bem vindas novas venatoras. - Léo surgiu me Ah... aí estão vocês! Bem vindas novas venatoras. - Léo surgiu me  

abraçando e girando no ar, ele era tão forte! A próxima foi Mariana queabraçando e girando no ar, ele era tão forte! A próxima foi Mariana que   
sorriu abertamente pela primeira vez desde sorriu abertamente pela primeira vez desde aquela noiteaquela noite..

—— Tenho medo de você. - confessou ele ao se aproximar de Ágatha. Tenho medo de você. - confessou ele ao se aproximar de Ágatha.
—— Medo?! Por quê? - replicou ela. Medo?! Por quê? - replicou ela.
—— Sei lá, você parece esquentadinha e malvada. Sei lá, você parece esquentadinha e malvada.
—— Hum... legal. Isso é respeito e não medo. - proferiu orgulhosa. Hum... legal. Isso é respeito e não medo. - proferiu orgulhosa.
—— Esquentadinha e malvada? Hum, adoro esse tipo de garota. - Zac Esquentadinha e malvada? Hum, adoro esse tipo de garota. - Zac   

disse em tom de provocação surgindo atrás de nós e minha irmã lançoudisse em tom de provocação surgindo atrás de nós e minha irmã lançou  
um olhar de desafio.um olhar de desafio.

—— Tem certeza? Tem certeza?
—— Absoluta. - confirmou ele com um sorriso. Absoluta. - confirmou ele com um sorriso.
—— Então toma isso.  -  Ágatha lhe deu um lencinho que tirou do Então toma isso.  -  Ágatha lhe deu um lencinho que tirou do   

decote.decote.
—— Pra que isso? Pra que isso?
—— Pra limpar a baba, tá caindo. - ela debochou passando o dedo no Pra limpar a baba, tá caindo. - ela debochou passando o dedo no   

queixo para indicar onde ele devia usar o lenço e todos rimos, mas Léoqueixo para indicar onde ele devia usar o lenço e todos rimos, mas Léo   
teve um ataque de gargalhadas.teve um ataque de gargalhadas.

—— Cala a boca, cara! - Zac ordenou meio irritado com as risadas do Cala a boca, cara! - Zac ordenou meio irritado com as risadas do  
primo.primo.

—— É melhor a gente ir agora, as meninas devem estar ansiosas para É melhor a gente ir agora, as meninas devem estar ansiosas para   
falar com a família.falar com a família.

Indicou Neitan e fomos entrando pela porta da enorme cozinha daIndicou Neitan e fomos entrando pela porta da enorme cozinha da  
casa de Isaías. Eu não sabia descrever o que sentia na verdade, não sabia secasa de Isaías. Eu não sabia descrever o que sentia na verdade, não sabia se   
estava  ansiosa  para  vê-los  ou  para  xingá-los  de  monte  por  não  teremestava  ansiosa  para  vê-los  ou  para  xingá-los  de  monte  por  não  terem   
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confiado em mim para me contar a história como ela é desde o começo. Euconfiado em mim para me contar a história como ela é desde o começo. Eu   
esperava encontrá-los ali mesmo na cozinha mas não estavam lá. A portaesperava encontrá-los ali mesmo na cozinha mas não estavam lá. A porta  
para os fundos estava aberta e uma luminosidade laranja indicava umapara os fundos estava aberta e uma luminosidade laranja indicava uma  
fogueira acesa. Seguimos os Otman até o lado de fora e os encontramosfogueira acesa. Seguimos os Otman até o lado de fora e os encontramos  
sentados  em  largos  brancos  de  madeira  em  volta  de  uma  pequenasentados  em  largos  brancos  de  madeira  em  volta  de  uma  pequena  
fogueira. Mariana apertava meu braço nervosamente e senti o baque quefogueira. Mariana apertava meu braço nervosamente e senti o baque que  
levou ao ver a mãe dela ali, ao lado de George e dos outros dois.levou ao ver a mãe dela ali, ao lado de George e dos outros dois.

Também  estavam  Isaías,  Marissa  e  Arthur  mas  os  Nunes  nãoTambém  estavam  Isaías,  Marissa  e  Arthur  mas  os  Nunes  não  
estavam em lugar algum, foi só aí que me perguntei se eles faziam ideia deestavam em lugar algum, foi só aí que me perguntei se eles faziam ideia de  
tudo. Os bancos onde eles estavam formavam meio que o desenho de umatudo. Os bancos onde eles estavam formavam meio que o desenho de uma  
daquela casinhas que a gente desenha quando criança e mais dois vaziosdaquela casinhas que a gente desenha quando criança e mais dois vazios   
do  outro  lado  da  fogueira  indicavam  serem  o  nosso  lugar,  juntosdo  outro  lado  da  fogueira  indicavam  serem  o  nosso  lugar,  juntos   
formavam uma espécie de losango.formavam uma espécie de losango.

—— Ah,  que  bom que  já  chegaram –  Isaías  disse  levantando-se  – Ah,  que  bom que  já  chegaram –  Isaías  disse  levantando-se  –  
sejam  muito  bem  vindas,  sentem-se,  imagino  que  devam  estar  bemsejam  muito  bem  vindas,  sentem-se,  imagino  que  devam  estar  bem  
curiosas.curiosas.

—— Isso com certeza.  Isso com certeza. 
Respondi lançando o olhar mais ferrenho que eu tinha em George eRespondi lançando o olhar mais ferrenho que eu tinha em George e  

Savanah, já que os outros nunca tinham me contado nenhuma mentira.Savanah, já que os outros nunca tinham me contado nenhuma mentira.   
Meu avô me devolveu um olhar preocupado e culpado ao mesmo tempo,Meu avô me devolveu um olhar preocupado e culpado ao mesmo tempo,   
enquanto  Savanah  não  tirava  os  olhos  da  filha  que  a  ignoravaenquanto  Savanah  não  tirava  os  olhos  da  filha  que  a  ignorava  
solenemente. Tomamos nosso lugar no banco comprido e Lídia sentou-sesolenemente. Tomamos nosso lugar no banco comprido e Lídia sentou-se  
conosco e os garotos no outro, é claro.conosco e os garotos no outro, é claro.

—— Não se preocupe menina, esta noite, depois de 176 anos todos os Não se preocupe menina, esta noite, depois de 176 anos todos os   
venatores estão finalmente reunidos e a história vai ser contada mais umavenatores estão finalmente reunidos e a história vai ser contada mais uma  
vez. vez. 

Proferiu  ele  como num discurso.  Minha  irmã parecia  encantada,Proferiu  ele  como num discurso.  Minha  irmã parecia  encantada,   
Mariana não esboçava reação alguma e nossa família nos olhava com umMariana não esboçava reação alguma e nossa família nos olhava com um  
misto de emoções. Era gozado ver meu avô com seus sapatos de couromisto de emoções. Era gozado ver meu avô com seus sapatos de couro   
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italiano naquele chão empoeirado. Embora usasse uma camisa polo brancaitaliano naquele chão empoeirado. Embora usasse uma camisa polo branca   
com sua calça social preta, os outros estavam mais informais. com sua calça social preta, os outros estavam mais informais. 

—— Já sei que vocês conhecem o nosso lado da história, mas creio que Já sei que vocês conhecem o nosso lado da história, mas creio que  
queiram ouvir o lado de vocês. - Isaías ainda, ele tinham um jeito de líderqueiram ouvir o lado de vocês. - Isaías ainda, ele tinham um jeito de líder   
que ninguém podia confrontar.que ninguém podia confrontar.

—— Sim,  por  que  isso  foi  escondido  de  nós?  Somos  da  família, Sim,  por  que  isso  foi  escondido  de  nós?  Somos  da  família,   
tínhamos o direito de saber. - atirei diretamente em meu avô que apenastínhamos o direito de saber. - atirei diretamente em meu avô que apenas   
maneou a cabeça.maneou a cabeça.

—— Nós sabemos que erramos em não contar a verdadeira história Nós sabemos que erramos em não contar a verdadeira história   
para você, Lavígnia. Mas compreenda que a intenção de Ariadne e dospara você, Lavígnia. Mas compreenda que a intenção de Ariadne e dos  
outros  naquela  noite  foi  dar  a  chance  de  uma  vida  normal  aosoutros  naquela  noite  foi  dar  a  chance  de  uma  vida  normal  aos   
descendentes.  Sempre  honramos o  desejo  deles  e  deixamos a  cargo dodescendentes.  Sempre  honramos o  desejo  deles  e  deixamos a  cargo do   
destino decidir se traria os genes caçadores  de volta à nossa linhagem.destino decidir se traria os genes caçadores  de volta à nossa linhagem.  
Vocês foram felizes e viveram como qualquer outra garota da idade deVocês foram felizes e viveram como qualquer outra garota da idade de   
vocês o tempo que conseguimos esconder isso. O que não vejo mais agora,vocês o tempo que conseguimos esconder isso. O que não vejo mais agora,   
pois sabem que o mal anda por aí espreitando pela escuridão da noite,pois sabem que o mal anda por aí espreitando pela escuridão da noite,   
nunca mais conseguirão levar uma vida normal. E que tivessem uma vidanunca mais conseguirão levar uma vida normal. E que tivessem uma vida  
normal sempre foi o desejo de seu pai e de sua mãe também, Mariana. -normal sempre foi o desejo de seu pai e de sua mãe também, Mariana. -   
respondeu George me desarmando um pouco.respondeu George me desarmando um pouco.

—— Espere aí, quer dizer que todos, antes de nós três, sabiam que Espere aí, quer dizer que todos, antes de nós três, sabiam que   
nossa família era caçadora? - indaguei surpresa.nossa família era caçadora? - indaguei surpresa.

—— Sim,  isso  nunca  foi  escondido  e  quase  sempre  aceito  com Sim,  isso  nunca  foi  escondido  e  quase  sempre  aceito  com  
resignação. O sacrifício de nossos antepassados em renunciar seus donsresignação. O sacrifício de nossos antepassados em renunciar seus dons   
para  que  tivéssemos  a  chance  da  normalidade  sempre  foi  visto  compara  que  tivéssemos  a  chance  da  normalidade  sempre  foi  visto  com  
respeito e admiração.respeito e admiração.

—— Eu nunca me conformei com essa história – disse Lúcio, nosso Eu nunca me conformei com essa história – disse Lúcio, nosso  
tio-avô – sempre vi esse ato como uma covardia. Se foram incumbidos detio-avô – sempre vi esse ato como uma covardia. Se foram incumbidos de   
salvar as pessoas não deviam ter deixado isso de lado, andei cavocando osalvar as pessoas não deviam ter deixado isso de lado, andei cavocando o  
pé de tudo quanto foi árvore aqui procurando por esse medalhões – elepé de tudo quanto foi árvore aqui procurando por esse medalhões – ele   
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apontou para o pescoço de Ágatha – mas parece que Ariadne escolheuapontou para o pescoço de Ágatha – mas parece que Ariadne escolheu  
vocês para isso.vocês para isso.

—— Então o senhor queria caçá-los? - minha irmã indagou. Então o senhor queria caçá-los? - minha irmã indagou.
—— Mas é lógico que sim! Tenho até minhas estacas lá em casa para o Mas é lógico que sim! Tenho até minhas estacas lá em casa para o   

caso de um desses parasitas  das trevas  resolver mexer comigo.  Semprecaso de um desses parasitas  das trevas  resolver mexer comigo.  Sempre  
admirei  o que essa rapaziada faz.  -  respondeu ele com seu jeito  durão,admirei  o que essa rapaziada faz.  -  respondeu ele com seu jeito  durão,   
apontando para os jovens Otman.apontando para os jovens Otman.

—— Então por que não me contou? Então por que não me contou?
—— Sou voto vencido aqui, filha. - defendeu-se indicando os outros. Sou voto vencido aqui, filha. - defendeu-se indicando os outros.
—— Como eu já lhe disse, Lavígnia – começou George – queríamos Como eu já lhe disse, Lavígnia – começou George – queríamos  

honrar nossos antepassados e a vontade de seu pai também. - repetiu.honrar nossos antepassados e a vontade de seu pai também. - repetiu.
—— Então já sabiam que esse tal gene estava manifesto em nós? Nos Então já sabiam que esse tal gene estava manifesto em nós? Nos  

deixaram  crescer  achando  que  éramos  iguais  a  todo  mundo  quandodeixaram  crescer  achando  que  éramos  iguais  a  todo  mundo  quando  
tínhamos um legado? - Ágatha inqueriu.tínhamos um legado? - Ágatha inqueriu.

—— Sabíamos sim, Roma sempre manda um representante para ficar Sabíamos sim, Roma sempre manda um representante para ficar  
de  olho  em  tudo.  Geralmente  um  cientista  ou  um  médico.  -  Savanahde  olho  em  tudo.  Geralmente  um  cientista  ou  um  médico.  -  Savanah  
respondeu.respondeu.

—— É  o  doutor  Rogério,  né?  Cara,  sempre achei  que ele  escondia É o doutor  Rogério,  né?  Cara,  sempre achei  que ele  escondia  
alguma coisa. - Mariana se manifestou pela primeira vez.alguma coisa. - Mariana se manifestou pela primeira vez.

—— Acreditem,  se  fosse  apenas  por  nós,  nunca  saberiam.  -  disse Acreditem,  se  fosse  apenas  por  nós,  nunca  saberiam.  -  disse  
nosso tio, Josué.nosso tio, Josué.

—— Fala sério! Que sacanagem! Vocês todos preocupados em honrar Fala sério! Que sacanagem! Vocês todos preocupados em honrar  
os  que  largaram  a  missão,  mas  não  estão  nem  aí  pros  outros  que  aos  que  largaram  a  missão,  mas  não  estão  nem  aí  pros  outros  que  a   
cumpriam antes! - de novo minha irmã, abraçando totalmente a causa.cumpriam antes! - de novo minha irmã, abraçando totalmente a causa.

—— Bem, agora vocês tem essa escolha. São livres já que descobriram Bem, agora vocês tem essa escolha. São livres já que descobriram   
sozinhas.  Lavígnia ao ver um deles  no ano passado e vocês...  não façosozinhas.  Lavígnia ao ver um deles  no ano passado e vocês...  não faço   
ideia. - George falou.ideia. - George falou.

—— Eu não contei nada, elas foram até a matriz onde um padre me Eu não contei nada, elas foram até a matriz onde um padre me  
chamou e para me contar tudo e escutaram. - me defendi.chamou e para me contar tudo e escutaram. - me defendi.
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—— Cardeal Francesco Calvani. - Isaías me informou. Cardeal Francesco Calvani. - Isaías me informou.
—— Cardeal... - repeti surpreendida – mas vocês acharam mesmo que Cardeal... - repeti surpreendida – mas vocês acharam mesmo que   

eu não descobriria nada sendo que sabia de metade da história. Sempreeu não descobriria nada sendo que sabia de metade da história. Sempre  
desconfiei  da  nossa  ligação  com os  Von  Otman,  embora  não  fizesse  adesconfiei  da  nossa  ligação  com os  Von  Otman,  embora  não  fizesse  a   
menor ideia do que era, eu descobriria com o tempo. - argumentei.menor ideia do que era, eu descobriria com o tempo. - argumentei.

—— Temíamos isso – Savanah disse delicadamente – por isso sempre Temíamos isso – Savanah disse delicadamente – por isso sempre   
te dava mais e mais trabalho para que se mantivesse ocupada e esquecessete dava mais e mais trabalho para que se mantivesse ocupada e esquecesse  
a ideia de descobrir tudo.a ideia de descobrir tudo.

—— Tô dizendo que é uma sacanagem! -  minha irmã repetiu mais Tô dizendo que é uma sacanagem! -  minha irmã repetiu mais  
revoltada ainda – Então quer dizer que Mariana e eu andaríamos por aírevoltada ainda – Então quer dizer que Mariana e eu andaríamos por aí   
alienadas  e  saltitantes  sem  saber  que  vampiros  existem  e  que  são  umalienadas  e  saltitantes  sem  saber  que  vampiros  existem  e  que  são  um  
perigo  pra  todo  mundo?  E  se  eu  desse  de  cara  com um? E  se  ele  meperigo  pra  todo  mundo?  E  se  eu  desse  de  cara  com um? E  se  ele  me   
matasse?matasse?

—— Uhul... - Zac disse baixinho, diante da personalidade explosiva Uhul... - Zac disse baixinho, diante da personalidade explosiva  
de Ágatha.de Ágatha.

Eu compreendia minha irmã, se eu que sabia de tudo quase morriEu compreendia minha irmã, se eu que sabia de tudo quase morri   
nas mãos de um bando deles, sendo que Juan conhecia o tal trato e tudo.nas mãos de um bando deles, sendo que Juan conhecia o tal trato e tudo.  
Se não fosse por Damian, eu estaria morta.Se não fosse por Damian, eu estaria morta.

—— Os vampiros não podem tocar em nenhum membro das duas Os vampiros não podem tocar em nenhum membro das duas  
famílias. - informou Josué e eu revirei os olhos.famílias. - informou Josué e eu revirei os olhos.

—— Por que não podem? - ela devolveu. Por que não podem? - ela devolveu.
—— Porque faz parte do trato que temos com eles, não voltamos a Porque faz parte do trato que temos com eles, não voltamos a  

caçá-los e eles matam todo e qualquer perigo para a sociedade. - foi Georgecaçá-los e eles matam todo e qualquer perigo para a sociedade. - foi George  
que respondeu, os Otman apenas ouviam.que respondeu, os Otman apenas ouviam.

—— Caraca! Então esse trato é conhecido por todos os vampiros do Caraca! Então esse trato é conhecido por todos os vampiros do   
mundo? Cruzes!  Deve ter até um site na internet. - ainda minha irmã. mundo? Cruzes!  Deve ter até um site na internet. - ainda minha irmã. 

—— Não, isso apenas com uma casa que habita nesta região. - disse Não, isso apenas com uma casa que habita nesta região. - disse   
Savanah.Savanah.

—— Mas eu estava em Manaus! O que impediria de um vampiro de lá Mas eu estava em Manaus! O que impediria de um vampiro de lá  
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de arrancar minha jugular?de arrancar minha jugular?
—— Não há vampiros por lá. - George negou. Não há vampiros por lá. - George negou.
—— Tem sim! - ela insistiu. Tem sim! - ela insistiu.
—— Da onde tirou isso, Ágatha? Da onde tirou isso, Ágatha?
—— Ele disse. - ela apontou para Zac que ergueu uma sobrancelha. Ele disse. - ela apontou para Zac que ergueu uma sobrancelha.
—— Isso é verdade? - George inqueriu e de repente todos em nossa Isso é verdade? - George inqueriu e de repente todos em nossa   

família pareceram inquietos.família pareceram inquietos.
—— É verdade sim, apenas um antigo desafeto nosso. - respondeu ele É verdade sim, apenas um antigo desafeto nosso. - respondeu ele  

sem muita animação.sem muita animação.
—— Vocês  sabem  que  os  Azmavareth  são  um  assunto  nosso Vocês  sabem  que  os  Azmavareth  são  um  assunto  nosso  

inacabado – falou Isaías – desde os anos de 1800 estamos procurando porinacabado – falou Isaías – desde os anos de 1800 estamos procurando por  
eles e agora finalmente encontramos. eles e agora finalmente encontramos. 

—— Incrível que os tenham encontrado – admirou-se Lúcio – o que Incrível que os tenham encontrado – admirou-se Lúcio – o que  
pretendem fazer agora? Atacá-los? - um burburinho correu ao término depretendem fazer agora? Atacá-los? - um burburinho correu ao término de   
sua pergunta.sua pergunta.

—— Não tenha dúvidas de que é o que mais queremos, mas como Não tenha dúvidas de que é o que mais queremos, mas como   
sabem,  Roma  tem  outros  planos  para  a  nova  geração  de  venatores.  -sabem,  Roma  tem  outros  planos  para  a  nova  geração  de  venatores.  -   
Arthur respondeu.Arthur respondeu.

—— E o que vai acontecer com a gente? - Mariana indagou com a voz E o que vai acontecer com a gente? - Mariana indagou com a voz  
tremida.tremida.

—— Seu próprio destino já respondeu isso, filha. Agora você é uma Seu próprio destino já respondeu isso, filha. Agora você é uma  
arma da  humanidade contra  o  mal.  -  Savanah respondeu antes  de  umarma da  humanidade contra  o  mal.  -  Savanah respondeu antes  de  um  
longo suspiro. longo suspiro. 

—— Isso é muito louco. Parece um filme! Vamos ser como na série Isso é muito louco. Parece um filme! Vamos ser como na série   
Sobrenatural,Sobrenatural, “salvar pessoas, caçar coisas, o negócio da família”. - Ágatha “salvar pessoas, caçar coisas, o negócio da família”. - Ágatha   
imitou a abertura da primeira temporada da série, com isso arrancandoimitou a abertura da primeira temporada da série, com isso arrancando  
algumas risadas.algumas risadas.  

—— Essa  é  a  ideia  –  Neit  a  olhou  –  mas  isso  ainda  depende  da Essa  é  a  ideia  –  Neit  a  olhou  –  mas  isso  ainda  depende  da  
resposta de vocês.resposta de vocês.
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—— Como assim? - ela devolveu parecendo confusa. Como assim? - ela devolveu parecendo confusa.
—— Vocês podem não aceitar. - ele condicionou e Ágatha negou com Vocês podem não aceitar. - ele condicionou e Ágatha negou com  

veemência.veemência.
—— Mas de jeito nenhum, nem pensar,  han han. Quero viver isso, Mas de jeito nenhum, nem pensar,  han han. Quero viver isso,   

quero salvar as pessoas.quero salvar as pessoas.
Ela afirmou parecendo tomada por uma força que era mesmo de seEla afirmou parecendo tomada por uma força que era mesmo de se  

esperar para alguém que nasceu para essa finalidade. Salvar as pessoas eraesperar para alguém que nasceu para essa finalidade. Salvar as pessoas era  
uma causa nobre, livrá-las de serem mortas de forma terrível e de seremuma causa nobre, livrá-las de serem mortas de forma terrível e de serem  
transformadas em seres da escuridão. Mas eu não sabia como reagir a isso.transformadas em seres da escuridão. Mas eu não sabia como reagir a isso.   
Eu era uma assassina de vampiros e amava um? Oh céus!Eu era uma assassina de vampiros e amava um? Oh céus!

—— Você  fala  como  se  não  fosse  um pesadelo  perigoso!  -  ralhou Você  fala  como  se  não  fosse  um pesadelo  perigoso!  -  ralhou  
Mariana que ainda parecia temer a ideia.Mariana que ainda parecia temer a ideia.

——  Mas não deve ser tão perigoso assim para nós não é? Pelo que eu  Mas não deve ser tão perigoso assim para nós não é? Pelo que eu  
saiba, pelas  leis da natureza, o predador é sempre mais forte e mais rápidosaiba, pelas  leis da natureza, o predador é sempre mais forte e mais rápido  
do que a presa. - argumentou ela mostrando seu lado bióloga.do que a presa. - argumentou ela mostrando seu lado bióloga.

—— Exatamente  isso  menina  –  Isaías  respondeu  parecendo Exatamente  isso  menina  –  Isaías  respondeu  parecendo  
extremamente feliz – Os venatores são a resposta da natureza contra umaextremamente feliz – Os venatores são a resposta da natureza contra uma   
aberração  dela  mesma.  Somos  o  lado  que  equilibra  a  balança  doaberração  dela  mesma.  Somos  o  lado  que  equilibra  a  balança  do   
sobrenatural.sobrenatural.

—— É  incrível!  -  minha  irmã  exultou  e  embora  estivesse  muito É  incrível!  -  minha  irmã  exultou  e  embora  estivesse  muito   
surpresa  ainda,  eu  sentia  uma  pontinha  de  orgulho  pela  missão  quesurpresa  ainda,  eu  sentia  uma  pontinha  de  orgulho  pela  missão  que  
carregava.carregava.

—— Mas eu não sei matar vampiros, há alguns dias nem sabia que Mas eu não sei matar vampiros, há alguns dias nem sabia que  
eles existiam! - Mariana reagiu.eles existiam! - Mariana reagiu.

—— Não se preocupe, agora que voltaram, serão treinadas para isso e Não se preocupe, agora que voltaram, serão treinadas para isso e  
saberão  tudo  sobre  eles.  Cardeal  Francesco  já  os  chamou  na  Catedralsaberão  tudo  sobre  eles.  Cardeal  Francesco  já  os  chamou  na  Catedral  
Metropolitana amanhã à noite, sem dúvida para tomarem conhecimentoMetropolitana amanhã à noite, sem dúvida para tomarem conhecimento   
de sua missão. - Isaías informou. de sua missão. - Isaías informou. 

—— Vamos ter que voltar lá? - Mariana perguntou, aborrecida.  Vamos ter que voltar lá? - Mariana perguntou, aborrecida. 
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—— É claro, essa história tem três lados, ainda falta ouvirem um.  - ele É claro, essa história tem três lados, ainda falta ouvirem um.  - ele   
respondeu.respondeu.

—— E vocês o que acham disso? - perguntei à minha família. E vocês o que acham disso? - perguntei à minha família.
—— Os vampiros descumpriram o trato e em consequência a geração Os vampiros descumpriram o trato e em consequência a geração  

mais nova foi trazida de volta. Cumpram a sua missão. - ordenou Lúciomais nova foi trazida de volta. Cumpram a sua missão. - ordenou Lúcio   
sem esconder o quanto estava contente com o fato.sem esconder o quanto estava contente com o fato.

—— No fundo, é o que nossa família é na realidade, mas ainda assim No fundo, é o que nossa família é na realidade, mas ainda assim  
são livres para fazerem o que quiserem. - George falou.são livres para fazerem o que quiserem. - George falou.

—— A escolha é de vocês. - terminou Savanah e um silêncio se fez. A escolha é de vocês. - terminou Savanah e um silêncio se fez.
—— Eu quero. - Ágatha, é claro. Eu quero. - Ágatha, é claro.
—— Fazer o quê? Sou curiosa demais pra ficar fora por enquanto... - Fazer o quê? Sou curiosa demais pra ficar fora por enquanto... -   

proferiu Mariana -  eu aceito.proferiu Mariana -  eu aceito.
É claro que depois da resposta dela todos os olhares se voltaramÉ claro que depois da resposta dela todos os olhares se voltaram  

para  mim.  Esperavam  uma  resposta.  A  resposta  que  mudaria  minhapara  mim.  Esperavam  uma  resposta.  A  resposta  que  mudaria  minha  
existência para sempre: Ser ou não ser? Eis a questão! Eu conseguiria negarexistência para sempre: Ser ou não ser? Eis a questão! Eu conseguiria negar  
aquilo como os membros de minha família fizeram por séculos ou não? Naaquilo como os membros de minha família fizeram por séculos ou não? Na   
dúvida, era melhor não ser o centro das atenções. Diria o que eles queriamdúvida, era melhor não ser o centro das atenções. Diria o que eles queriam   
ouvir até poder responder a mim mesma o que eu queria fazer.ouvir até poder responder a mim mesma o que eu queria fazer.

—— Sim, eu aceito.  -  respondi e palmas e  assovios se espalharam, Sim, eu aceito.  -  respondi e palmas e  assovios se espalharam,   
todos estavam felizes.todos estavam felizes.

—— Isso merece uma comemoração! - exclamou Isaías se levantando – Isso merece uma comemoração! - exclamou Isaías se levantando –  
Depois de 176 anos os Caçadores das Almas Sombrias estão de volta!Depois de 176 anos os Caçadores das Almas Sombrias estão de volta!

Mais palmas e exultações de alegria se espalharam, um rádio foiMais palmas e exultações de alegria se espalharam, um rádio foi   
ligado e logo se mesclavam música tradicionalista gaúcha, sertanejo e Raulligado e logo se mesclavam música tradicionalista gaúcha, sertanejo e Raul   
Seixas.  Os  Nunes  apareceram  e  logo  a  fogueira  se  transformou  numaSeixas.  Os  Nunes  apareceram  e  logo  a  fogueira  se  transformou  numa  
churrasqueira  onde  vários  espetos  com  carne  foram  colocados.  Tudochurrasqueira  onde  vários  espetos  com  carne  foram  colocados.  Tudo  
estava pronto para aquela festa. A grande festa do retorno dos Durani naestava pronto para aquela festa. A grande festa do retorno dos Durani na  
aliança venatora.aliança venatora.
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                                    12. Aprendendo a matar 12. Aprendendo a matar 

  AAtté  mesmo  Mariana  que  estava  receosa,  acabou embarcandoé  mesmo  Mariana  que  estava  receosa,  acabou embarcando  

naquela história e dançava com Pedro ao som de uma música sertaneja. Osnaquela história e dançava com Pedro ao som de uma música sertaneja. Os   
mais velhos conversavam em um grupo em volta da fogueira, enquantomais velhos conversavam em um grupo em volta da fogueira, enquanto   
comiam o churrasco que apenas Lídia e eu recusamos, é claro. Eu procureicomiam o churrasco que apenas Lídia e eu recusamos, é claro. Eu procurei  
ficar  mais  quieta  e  estava  entrando  na  cozinha  com  um  copo  deficar  mais  quieta  e  estava  entrando  na  cozinha  com  um  copo  de   
refrigerante na mão, quando Léo me parou e virou uma dose de Camparirefrigerante na mão, quando Léo me parou e virou uma dose de Campari   
dentro dele. dentro dele. 

—— Léo! Léo!
—— Você precisa  Você precisa beber algo mais forte. Vai se sentir melhor.  algo mais forte. Vai se sentir melhor. 
Ele piscou para mim e voltou para fora onde a festa continuava àEle piscou para mim e voltou para fora onde a festa continuava à   

toda. Com relutância, levei o copo até perto do nariz para sentir o aromatoda. Com relutância, levei o copo até perto do nariz para sentir o aroma  
forte  que  exalava  do  meu  refrigerante  batizado.  Suspirei  e  rumei  emforte  que  exalava  do  meu  refrigerante  batizado.  Suspirei  e  rumei  em  
direção à porta da frente, não estava me sentindo muito à vontade com adireção à porta da frente, não estava me sentindo muito à vontade com a  
ideia de não ser um ser humano normal e comum, não era motivo de festaideia de não ser um ser humano normal e comum, não era motivo de festa  
para mim. Assim que me vi do lado de fora, descobri que estava sozinha,para mim. Assim que me vi do lado de fora, descobri que estava sozinha,   
com exceção de Arses deitado na varanda da casa de Neit, o pátio estavacom exceção de Arses deitado na varanda da casa de Neit, o pátio estava  
vazio pois até mesmo os seguranças do meu avô haviam sido chamadosvazio pois até mesmo os seguranças do meu avô haviam sido chamados   
para a festa – embora não soubessem o motivo dela é lógico. para a festa – embora não soubessem o motivo dela é lógico. 

Caminhei devagar até chegar na parte mais afastada do estábulo.Caminhei devagar até chegar na parte mais afastada do estábulo.  
Dei a volta e vi o grande cercado onde os cavalos ficavam durante o dia,Dei a volta e vi o grande cercado onde os cavalos ficavam durante o dia,   
caminhei até lá e me encostei na cerca. Fiquei olhando os vaga-lumes quecaminhei até lá e me encostei na cerca. Fiquei olhando os vaga-lumes que   
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voavam tranquilamente por cima do campo extenso e quieto. O som estavavoavam tranquilamente por cima do campo extenso e quieto. O som estava  
longe e apenas o estrilar dos grilos soava alto, suspirei e virei devagar olonge e apenas o estrilar dos grilos soava alto, suspirei e virei devagar o  
conteúdo do copo na grama do outro lado, apenas para me distrair. conteúdo do copo na grama do outro lado, apenas para me distrair. 

—— Não devia jogar isso fora. - a voz de Neitan soou atrás de mim Não devia jogar isso fora. - a voz de Neitan soou atrás de mim   
me dando um tremendo susto.me dando um tremendo susto.

—— E você não devia sair por aí assustando os outros. - ralhei me E você não devia sair por aí assustando os outros. - ralhei me  
voltando para a frente e ele se colocou ao meu lado.voltando para a frente e ele se colocou ao meu lado.

—— Não me ouviu chegando? - ele pareceu surpreso. Não me ouviu chegando? - ele pareceu surpreso.
—— É claro que não. É claro que não.
—— Hum... você vai ter que desenvolver mais seus sentidos. - sugeriu Hum... você vai ter que desenvolver mais seus sentidos. - sugeriu   

ele e eu ri com ironia. ele e eu ri com ironia. 
—— Isso é tão surreal... nem dá pra acreditar que estou no meio disso. Isso é tão surreal... nem dá pra acreditar que estou no meio disso.
—— Bem, talvez pare de achar que isso é uma maluquice no momento Bem, talvez pare de achar que isso é uma maluquice no momento   

em que aceitar isso como sua realidade. Para nós o anormal é ser normal.em que aceitar isso como sua realidade. Para nós o anormal é ser normal.
—— Você fala como se fosse fácil. - respondi sem o olhar, um tempo Você fala como se fosse fácil. - respondi sem o olhar, um tempo  

de silêncio se fez entre nós.de silêncio se fez entre nós.
—— E o que está sendo mais difícil pra você? Aceitar quem você é ou E o que está sendo mais difícil pra você? Aceitar quem você é ou  

saber que há vampiros por aí?saber que há vampiros por aí?
—— Acho que já tive tempo suficiente para me acostumar com a ideia Acho que já tive tempo suficiente para me acostumar com a ideia   

de vampiros existirem.de vampiros existirem.
—— É...  eu já notei que está bem   É...  eu já notei que está bem  acostumadaacostumada com vampiros.  -  Neit com vampiros.  -  Neit  

jogou verde e eu compreendi o que ele estava querendo insinuar, suspirei.jogou verde e eu compreendi o que ele estava querendo insinuar, suspirei.
—— Neitan, o que você pretende fazer com o que sabe? - fui direta e o Neitan, o que você pretende fazer com o que sabe? - fui direta e o   

vi suspirar com força, me olhou demoradamente e então bebeu um gole davi suspirar com força, me olhou demoradamente e então bebeu um gole da  
lata de cerveja que carregava.lata de cerveja que carregava.

—— Nada. Acho que quem tem que fazer algo é você, já que não é a Nada. Acho que quem tem que fazer algo é você, já que não é a   
vítima enganada que pensei que era. - falou mal-humorado. vítima enganada que pensei que era. - falou mal-humorado. 

—— Foi isso que pensou?  Foi isso que pensou? 
—— Lógico! O que queria que eu deduzisse ao ver um vampiro de Lógico! O que queria que eu deduzisse ao ver um vampiro de  
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mais de 300 anos com uma garota bonita de pouco mais de vinte? Elesmais de 300 anos com uma garota bonita de pouco mais de vinte? Eles   
sempre usam garotas inocentes para o que bem querem e depois matam. Ésempre usam garotas inocentes para o que bem querem e depois matam. É   
sempre assim... - retrucou e eu pestanejei.sempre assim... - retrucou e eu pestanejei.

—— O quê? O quê?
—— Ah, qual  é Lavígnia? Vai me dizer que acredita mesmo nessa Ah, qual  é Lavígnia? Vai me dizer que acredita mesmo nessa   

história de vampiros bonzinhos? Isso só existe na ficção.história de vampiros bonzinhos? Isso só existe na ficção.
—— Ele não é assim. - discordei. Ele não é assim. - discordei.
—— Não é assim? - ele pareceu bem mais irritado – Ele é um vampiro, Não é assim? - ele pareceu bem mais irritado – Ele é um vampiro,   

e vampiros são todos iguais. É melhor você aprender logo isso se quisere vampiros são todos iguais. É melhor você aprender logo isso se quiser   
sobreviver.sobreviver.

—— Você os odeia, Neitan. Nem mesmo pode tentar entender que a Você os odeia, Neitan. Nem mesmo pode tentar entender que a  
nobreza possa existir entre eles? - argumentei sem ter ideia do que estavanobreza possa existir entre eles? - argumentei sem ter ideia do que estava  
fazendo, ele riu.fazendo, ele riu.

—— Definitivamente,  você  está  jogando  do  lado  errado  desse Definitivamente,  você  está  jogando  do  lado  errado  desse   
tabuleiro, Lavígnia. Não pode continuar com a mesma teimosia dos seustabuleiro, Lavígnia. Não pode continuar com a mesma teimosia dos seus   
ancestrais  de  confiar  neles,  ficou bem claro  que isso  não  daria  certo.  -ancestrais  de  confiar  neles,  ficou bem claro  que isso  não  daria  certo.  -   
devolveu aborrecido.devolveu aborrecido.

—— Mas eles  conseguiram manter  a  paz,  não é?  O trato  tem sido Mas eles  conseguiram manter  a  paz,  não é?  O trato  tem sido   
respeitado.  -  eu disse,  sabendo que aquilo não era  verdade.  Juan haviarespeitado.  -  eu disse,  sabendo que aquilo não era  verdade.  Juan havia  
quase me matado.quase me matado.

—— Mas é claro que não. Você realmente acredita que eles matam Mas é claro que não. Você realmente acredita que eles matam  
apenas o tipo de pessoa que está nesse trato ridículo? Os vampiros estãoapenas o tipo de pessoa que está nesse trato ridículo? Os vampiros estão   
tomando o controle de tudo outra vez, por isso até mesmo você e as outrastomando o controle de tudo outra vez, por isso até mesmo você e as outras   
foram trazidas de volta. Por favor não me diga que você vai ficar do ladoforam trazidas de volta. Por favor não me diga que você vai ficar do lado   
deles?  -  os  olhos  de  Neit  focaram os  meus  cheios  de  uma expectativadeles?  -  os  olhos  de  Neit  focaram os  meus  cheios  de  uma expectativa  
agoniante.agoniante.

—— É lógico que não... só preciso de tempo para digerir tudo que sei É lógico que não... só preciso de tempo para digerir tudo que sei   
agora.  -  respondi,  vendo-o suspirar  com força,  apoiar  os  antebraços  naagora.  -  respondi,  vendo-o suspirar  com força,  apoiar  os  antebraços  na   
cerca e olhar para frente. cerca e olhar para frente. 
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—— Então você sempre soube que... ele é um vampiro? - a voz dele Então você sempre soube que... ele é um vampiro? - a voz dele   
estava amarga.estava amarga.

—— Sim. - respondi sem conseguir fitá-lo e um silêncio pesado caiu Sim. - respondi sem conseguir fitá-lo e um silêncio pesado caiu  
entre nós. entre nós. 

—— Todos vão pirar quando souberem... Todos vão pirar quando souberem...
—— Seus irmãos já me viram com ele. - lembrei-o. Seus irmãos já me viram com ele. - lembrei-o.
—— Viram... mas não contei pra eles que você sabe o que ele é. Nem Viram... mas não contei pra eles que você sabe o que ele é. Nem   

que quase se matou ao se atirar na frente dele naquela noite quando acheique quase se matou ao se atirar na frente dele naquela noite quando achei   
que estivesse em perigo. - ele proferiu, trincando os dentes.que estivesse em perigo. - ele proferiu, trincando os dentes.

—— Sério?  Sério? 
—— Por  que acha que eles  estavam sempre por perto,  hã? Porque Por que acha que eles  estavam sempre por perto,  hã? Porque  

acreditavam que você e Mariana estavam em perigo. -  revelou ele paraacreditavam que você e Mariana estavam em perigo. -  revelou ele para  
minha surpresa.minha surpresa.

—— Eu... não sei o que dizer. - admiti por fim e ele não me olhou. Eu... não sei o que dizer. - admiti por fim e ele não me olhou.
—— Não é para se estranhar, não há mesmo explicação se você ficar Não é para se estranhar, não há mesmo explicação se você ficar  

do lado deles.do lado deles.
—— Não vou ficar, Neitan.  Não vou ficar, Neitan. 
Afirmei, só de imaginar a hipótese meu estômago se retorceu. SeriaAfirmei, só de imaginar a hipótese meu estômago se retorceu. Seria   

meu  lado  sobrenatural   de  caçadora  de  vampiros  começando  a  semeu  lado  sobrenatural   de  caçadora  de  vampiros  começando  a  se  
manifestar? Eu os odiaria tanto quanto Neitan odiava? Seria por instintomanifestar? Eu os odiaria tanto quanto Neitan odiava? Seria por instinto  
ou eu teria um motivo?ou eu teria um motivo?

—— Então, a primeira coisa a fazer é ficar longe daquele vampiro. - Então, a primeira coisa a fazer é ficar longe daquele vampiro. -   
Neitan  ordenou  com  a  voz  carregada  de  alerta,  mas  eu  ri  de  formaNeitan  ordenou  com  a  voz  carregada  de  alerta,  mas  eu  ri  de  forma   
nervosa.nervosa.

—— Olha... deixe que isso eu decido sozinha. Olha... deixe que isso eu decido sozinha.
—— Isso  está  errado,  Lavígnia!  -  ele  se  exaltou  e  eu  prendi  a Isso  está  errado,  Lavígnia!  -  ele  se  exaltou  e  eu  prendi  a  

respiração com o susto – Você deveria odiá-lo, desejar com cada parte dorespiração com o susto – Você deveria odiá-lo, desejar com cada parte do  
seu ser fazê-lo pagar as vidas que tirou, sentir a dor e o medo de cada umaseu ser fazê-lo pagar as vidas que tirou, sentir a dor e o medo de cada uma   
das vítimas e usar isso para vingá-las. das vítimas e usar isso para vingá-las. 
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Ele  rosnou  ao  mesmo  tempo  que  mostrava  o  quando  estavaEle  rosnou  ao  mesmo  tempo  que  mostrava  o  quando  estava  
insatisfeito com aquela situação e também o quanto odiava, não apenasinsatisfeito com aquela situação e também o quanto odiava, não apenas   
Damian, mas todos os vampiros. Suas palavras me fizeram lembrar do queDamian, mas todos os vampiros. Suas palavras me fizeram lembrar do que  
li na inscrição da caixa:  li na inscrição da caixa:  (…) e tomaremos vingança por todo sangue inocente(…) e tomaremos vingança por todo sangue inocente   
por eles derramado, assim como respiramos, juramos.por eles derramado, assim como respiramos, juramos.

—— Eu sei, Neitan, mas ele não é um monstro. - tentei argumentar Eu sei, Neitan, mas ele não é um monstro. - tentei argumentar   
mesmo sabendo que ele estava com a razão.mesmo sabendo que ele estava com a razão.

—— Não é? - ele riu – Os vampiros são todos iguais, Lavígnia. São Não é? - ele riu – Os vampiros são todos iguais, Lavígnia. São   
assassinos cruéis e perigosos, não respeitam a vida humana, pois a veemassassinos cruéis e perigosos, não respeitam a vida humana, pois a veem   
apenas como sua fonte de alimentação. A imortalidade é uma maldiçãoapenas como sua fonte de alimentação. A imortalidade é uma maldição   
para eles,  pois estão aprisionados em existências estagnadas, em corpospara eles,  pois estão aprisionados em existências estagnadas, em corpos  
mortos. Por isso brincam com a humanidade como o gato faz com o rato,mortos. Por isso brincam com a humanidade como o gato faz com o rato,   
destroem e manipulam vidas apenas para afastá-los do tédio. Estão todosdestroem e manipulam vidas apenas para afastá-los do tédio. Estão todos  
presos à mesma maldição, e você quer me fazer acreditar que um deles épresos à mesma maldição, e você quer me fazer acreditar que um deles é   
diferente? diferente? 

Disse ele, expondo um lado da minha nova realidade que eu nuncaDisse ele, expondo um lado da minha nova realidade que eu nunca   
tinha pensado. Depois que Damian se aproximou de mim, tudo que fiz foitinha pensado. Depois que Damian se aproximou de mim, tudo que fiz foi   
tentar encontrar explicações para a maneira de sua existência. Eu jamaistentar encontrar explicações para a maneira de sua existência. Eu jamais   
havia visto os vampiros pela perspectiva que Neitan havia me apresentadohavia visto os vampiros pela perspectiva que Neitan havia me apresentado  
naquele momento. O que eu faria agora com meus sentimentos? Quem eunaquele momento. O que eu faria agora com meus sentimentos? Quem eu   
seria?seria?

—— Eu nunca pensei assim antes... - reconheci e ele maneou a cabeça. Eu nunca pensei assim antes... - reconheci e ele maneou a cabeça.
—— Talvez, pelo fato da sua família não lhe contar toda a verdade Talvez, pelo fato da sua família não lhe contar toda a verdade   

logo no começo, ele tenha se aproveitado disso para ludibriar você e fazê-logo no começo, ele tenha se aproveitado disso para ludibriar você e fazê-
la acreditar que eles tem qualidades. - o que Neitan havia dito parecia tãola acreditar que eles tem qualidades. - o que Neitan havia dito parecia tão   
assustadoramente possível.assustadoramente possível.
—— Não...  - insisti em negar que Damian podia ser tão falso comigo. Não...  - insisti em negar que Damian podia ser tão falso comigo.
— — Está tentando enganar a si mesma, Lavígnia. - ele avisou começando aEstá tentando enganar a si mesma, Lavígnia. - ele avisou começando a  
se afastar.se afastar.
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—— Neitan... - eu o chamei e ele se virou interrogativo – o que vai fazer? Neitan... - eu o chamei e ele se virou interrogativo – o que vai fazer?
  

Me referi ao fato dele saber que meu namorado era um vampiro.Me referi ao fato dele saber que meu namorado era um vampiro.   
Neitan suspirou e olhou brevemente para os lados antes de me encararNeitan suspirou e olhou brevemente para os lados antes de me encarar  
com uma expressão desinteressada.com uma expressão desinteressada.

—— Esperar que você faça a coisa certa.  Esperar que você faça a coisa certa. 
Respondeu  antes  de  se  virar  e  sair  bebendo  sua  cerveja.  FiqueiRespondeu  antes  de  se  virar  e  sair  bebendo  sua  cerveja.  Fiquei   

estagnada por não sei  quantos segundos e então voltei  a  me apoiar naestagnada por não sei  quantos segundos e então voltei  a  me apoiar na   
cerca.  As  coisas  não  tomaram  exatamente  o  rumo  que  pensei  quecerca.  As  coisas  não  tomaram  exatamente  o  rumo  que  pensei  que  
tomariam e algo me dizia que aquele era só o começo de uma jornadatomariam e algo me dizia que aquele era só o começo de uma jornada  
cheia de desafios. Suspirei com força e olhei para o copo, as pessoas nãocheia de desafios. Suspirei com força e olhei para o copo, as pessoas não   
costumavam beber quando queriam se desligar – ainda que por algunscostumavam beber quando queriam se desligar – ainda que por alguns   
instantes – de sua realidade? instantes – de sua realidade? 

“Bem... acho que este é o momento perfeito para ver se isso funciona.”“Bem... acho que este é o momento perfeito para ver se isso funciona.”

Pensei antes de sorver um gole do refrigerante batizado. Léo haviaPensei antes de sorver um gole do refrigerante batizado. Léo havia  
colocado apenas um pouco da bebida alcoólica, portanto seu sabor fortecolocado apenas um pouco da bebida alcoólica, portanto seu sabor forte  
não foi sentido com muita intensidade, mas não passou despercebido. Onão foi sentido com muita intensidade, mas não passou despercebido. O  
líquido desceu queimando em minha garganta e a sensação não foi daslíquido desceu queimando em minha garganta e a sensação não foi das   
melhores,  o  que  mudou  nos  próximos  goles,  levando-me  à  conclusãomelhores,  o  que  mudou  nos  próximos  goles,  levando-me  à  conclusão  
imediata ao término; eu precisava de mais. A única forma menos penosaimediata ao término; eu precisava de mais. A única forma menos penosa   
de aguentar aquela situação toda era enchendo a cara e era isso mesmode aguentar aquela situação toda era enchendo a cara e era isso mesmo  
que eu pretendia fazer. Eu jamais havia ingerido álcool pois consideravaque eu pretendia fazer. Eu jamais havia ingerido álcool pois considerava   
uma  agressão  ao  corpo,  mas  naquela  noite  eu  estava  bem  distante  dauma  agressão  ao  corpo,  mas  naquela  noite  eu  estava  bem  distante  da  
pessoa que sempre tinha sido. Eu não me reconhecia mais.pessoa que sempre tinha sido. Eu não me reconhecia mais.

Voltei para a bagunça da festa e sentei em um dos bancos, fiqueiVoltei para a bagunça da festa e sentei em um dos bancos, fiquei   
contemplando as chamas quase extintas da fogueira. Todos estavam tãocontemplando as chamas quase extintas da fogueira. Todos estavam tão  
animados que não pareceram me notar ali e eu também não queria isso,animados que não pareceram me notar ali e eu também não queria isso,   
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não havia motivo algum para comemoração para mim.não havia motivo algum para comemoração para mim.
—— Bem, já estamos indo – anunciou George colocando a mão em Bem, já estamos indo – anunciou George colocando a mão em  

meu ombro, levantei devagar – amanhã tenho compromissos e não possomeu ombro, levantei devagar – amanhã tenho compromissos e não posso   
mais ficar. - ele parou de falar um instante e respirou fundo – Confio emmais ficar. - ele parou de falar um instante e respirou fundo – Confio em   
você para honrar o nome da nossa família, querida. E retomar a confiançavocê para honrar o nome da nossa família, querida. E retomar a confiança  
de Roma em nós, seja forte.de Roma em nós, seja forte.

Ele me surpreendeu com suas palavras e então me deu um beijo naEle me surpreendeu com suas palavras e então me deu um beijo na   
testa. Levantei os olhos e apenas o fitei sem compreender, ele me deu umtesta. Levantei os olhos e apenas o fitei sem compreender, ele me deu um  
leve sorriso  e  logo sumiu pela  porta  depois  de despedir-se dos  outros.leve sorriso  e  logo sumiu pela  porta  depois  de despedir-se dos  outros.   
Lúcio  cumprimentou a  todos  dizendo  o  quanto  admirava  os  caçadoresLúcio  cumprimentou a  todos  dizendo  o  quanto  admirava  os  caçadores  
Otman  e  repetiu  o  mesmo  que  George,  mas  dessa  vez  para  nós  três:Otman  e  repetiu  o  mesmo  que  George,  mas  dessa  vez  para  nós  três:   
honrem  o  nome  da  nossa  família.  Logo  já  não  estavam  mais  ali  nemhonrem  o  nome  da  nossa  família.  Logo  já  não  estavam  mais  ali  nem   
Durani nem Otman, apenas nós, os novos  Durani nem Otman, apenas nós, os novos  venatores.  venatores.  O rádio foi deixadoO rádio foi deixado  
num volume mínimo pois os outros queriam dormir, então lá estávamosnum volume mínimo pois os outros queriam dormir, então lá estávamos   
nós em volta das brasas incandescentes da fogueira.nós em volta das brasas incandescentes da fogueira.

Mariana e Ágatha se divertiam em fazer perguntas sobre as caçadasMariana e Ágatha se divertiam em fazer perguntas sobre as caçadas   
sobrenaturais deles, eu ouvia mas ainda assim estava longe... muito longe.sobrenaturais deles, eu ouvia mas ainda assim estava longe... muito longe.

—— Mas como se mata um vampiro? - minha irmã quis saber. Mas como se mata um vampiro? - minha irmã quis saber.
—— Não se mata um vampiro, Ágatha, eles já estão mortos. O termo Não se mata um vampiro, Ágatha, eles já estão mortos. O termo  

é; destruir um vampiro. - corrigiu Neit.é; destruir um vampiro. - corrigiu Neit.
—— É, não é como no Chapolin: Não vai me dizer que matei o morto? É, não é como no Chapolin: Não vai me dizer que matei o morto?  

- brincou Léo e todos riram, exceto eu.- brincou Léo e todos riram, exceto eu.
—— Ok, então como se destrói um vampiro? Como nos filmes com Ok, então como se destrói um vampiro? Como nos filmes com  

alho e prata? alho e prata? 
—— Bem, embora o coração de um vampiro não mais bata ele ainda é Bem, embora o coração de um vampiro não mais bata ele ainda é   

o responsável por uma mínima circulação. Então esse sempre será o pontoo responsável por uma mínima circulação. Então esse sempre será o ponto  
fraco  deles,  atinga  o  coração  de  um  vampiro  com  qualquer  coisafraco  deles,  atinga  o  coração  de  um  vampiro  com  qualquer  coisa  
perfurante e vai paralisá-los, adormecê-los. - Neit respondeu.perfurante e vai paralisá-los, adormecê-los. - Neit respondeu.

—— Como assim? Quer  dizer  que estacas  não  matam, quer  dizer, Como assim? Quer  dizer  que estacas  não  matam, quer  dizer,   
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destroem vampiros?destroem vampiros?
—— Não, mas lhe dão tempo para decapitá-los e queimar o corpo o Não, mas lhe dão tempo para decapitá-los e queimar o corpo o   

que definitivamente dará fim a eles. que definitivamente dará fim a eles. 
—— Mas e aquele lance dos filmes; que tem que ser uma estaca de Mas e aquele lance dos filmes; que tem que ser uma estaca de   

prata?  -  Mariana  indagou  e  eu  tomei  um  gole  da  segunda  rodada  deprata?  -  Mariana  indagou  e  eu  tomei  um  gole  da  segunda  rodada  de  
refrigerante batizado da noite.refrigerante batizado da noite.

—— Eles são alérgicos à prata,  o que faz dela uma arma poderosa Eles são alérgicos à prata,  o que faz dela uma arma poderosa   
para nós, pois se atingir um com qualquer arma de prata eles irão queimarpara nós, pois se atingir um com qualquer arma de prata eles irão queimar  
até virarem cinzas.até virarem cinzas.

Zac respondeu e eu me recordei de uma conversa com Damian; eleZac respondeu e eu me recordei de uma conversa com Damian; ele   
havia me dito que apenas prata e luz do sol podiam destruir um novohavia me dito que apenas prata e luz do sol podiam destruir um novo  
transformado. Mas que nada podia ferir um imortal. Juan estaria certo aotransformado. Mas que nada podia ferir um imortal. Juan estaria certo ao   
me dizer que Damian não confiava em mim ou seria Neitan ao dizer queme dizer que Damian não confiava em mim ou seria Neitan ao dizer que  
ele  havia  me  enganado?  As  duas  hipóteses  me  contestavam,  meele  havia  me  enganado?  As  duas  hipóteses  me  contestavam,  me  
afrontavam  mas  eu  não  queria  acreditar  nelas.  Talvez  os  caçadoresafrontavam  mas  eu  não  queria  acreditar  nelas.  Talvez  os  caçadores   
soubessem mais sobre como destruir os vampiros que os próprios.soubessem mais sobre como destruir os vampiros que os próprios.

—— Mas vocês precisam saber que embora pertençam ao mesmo jugo Mas vocês precisam saber que embora pertençam ao mesmo jugo   
amaldiçoado, os vampiros tem suas diferenças. - informou Lídia.amaldiçoado, os vampiros tem suas diferenças. - informou Lídia.

—— Como assim? - Ágatha inqueriu. Como assim? - Ágatha inqueriu.
—— Eles  distinguem  em  força  e  habilidades,  os  mais  velhos Eles  distinguem  em  força  e  habilidades,  os  mais  velhos  

pertencentes  à  um  clã,  são  mais  fortes,  alguns  possuem  habilidades  epertencentes  à  um  clã,  são  mais  fortes,  alguns  possuem  habilidades  e   
podem enfrentar a luz do sol por algum tempo, mas isso os enfraquecepodem enfrentar a luz do sol por algum tempo, mas isso os enfraquece  
bastante. Diferentemente dos transformados que são os mais jovens e nãobastante. Diferentemente dos transformados que são os mais jovens e não   
podem enfrentar o sol de maneira alguma.podem enfrentar o sol de maneira alguma.

—— Mas qual a diferença entre um e outro? - Mariana interessou-se e Mas qual a diferença entre um e outro? - Mariana interessou-se e   
pra falar a verdade, eu também.pra falar a verdade, eu também.

—— Como eu disse, eles são diferentes. Os vampiros pertencentes à Como eu disse, eles são diferentes. Os vampiros pertencentes à   
um clã  ou uma casa,  como dizemos,  tem um líder  ou um mestre  queum clã  ou uma casa,  como dizemos,  tem um líder  ou um mestre  que  
completa  a  transição  deles  dando  o  próprio  sangue  para  beberemcompleta  a  transição  deles  dando  o  próprio  sangue  para  beberem  
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enquanto  o  corpo  ainda  tenta  lutar  contra  a  transformação.  São  osenquanto  o  corpo  ainda  tenta  lutar  contra  a  transformação.  São  os  
vampiros imortais; pois foram mordidos às portas da morte ou drenadosvampiros imortais; pois foram mordidos às portas da morte ou drenados  
até quase ela. Os transformados apenas são mordidos e depois são mortos,até quase ela. Os transformados apenas são mordidos e depois são mortos,   
voltam como vampiros mas se não se alimentarem se sangue humano,voltam como vampiros mas se não se alimentarem se sangue humano,   
morrem  em  alguns  dias.  -  Lídia  esclareceu,  fazendo-me  recordar  dasmorrem  em  alguns  dias.  -  Lídia  esclareceu,  fazendo-me  recordar  das  
palavras de Juan, ele não havia mentido para mim.palavras de Juan, ele não havia mentido para mim.

—— Nossa! Complexo isso... então deixa ver se entendi bem – minha Nossa! Complexo isso... então deixa ver se entendi bem – minha  
irmã começou – alguém mordido entre a vida e a morte ou até quase airmã começou – alguém mordido entre a vida e a morte ou até quase a   
morte, não morre porque é mordido, é isso?- ela pareceu confusa e não eramorte, não morre porque é mordido, é isso?- ela pareceu confusa e não era   
a única.a única.

—— Exatamente isso – Neit falou – tem algo na mordida que mantém Exatamente isso – Neit falou – tem algo na mordida que mantém   
a vida e a morte em paralelo. Mantém a vida e a morte num mesmo corpo,a vida e a morte em paralelo. Mantém a vida e a morte num mesmo corpo,   
por isso há nas lendas que vampiros são mortos vivos. Porque em muitospor isso há nas lendas que vampiros são mortos vivos. Porque em muitos   
casos a vítima fatal de um vampiro era dada como morta e enterrada, mascasos a vítima fatal de um vampiro era dada como morta e enterrada, mas   
dias depois acordava e saía de seu túmulo sedenta por sangue, depois dedias depois acordava e saía de seu túmulo sedenta por sangue, depois de  
saciar sua sede voltava à tumba. saciar sua sede voltava à tumba. 

—— Isso é sinistro. - admitiu Mariana erguendo as sobrancelhas. Isso é sinistro. - admitiu Mariana erguendo as sobrancelhas.
—— Tá  mas  se  uma pessoa  mantida  entre  a  vida  e  a  morte  pela Tá  mas  se  uma pessoa  mantida  entre  a  vida  e  a  morte  pela   

mordida não tomar o sangue do vampiro que a transformou? Se a primeiramordida não tomar o sangue do vampiro que a transformou? Se a primeira   
coisa que beber for sangue de um humano, no que se transforma? - Ágathacoisa que beber for sangue de um humano, no que se transforma? - Ágatha  
outra vez.outra vez.

—— Em um vampiro noturno não muito diferente dos transformados, Em um vampiro noturno não muito diferente dos transformados,   
o  que  os  distingue  é  que  não  morrem  se  não  beberem sangue  após  ao  que  os  distingue  é  que  não  morrem  se  não  beberem sangue  após  a   
transformação. São condenados a vagar para sempre nas trevas até seremtransformação. São condenados a vagar para sempre nas trevas até serem  
libertos  da  maldição  ou  forem  completados  pelo  seu  mestre.  Mas  nãolibertos  da  maldição  ou  forem  completados  pelo  seu  mestre.  Mas  não   
demoram muito para cederem à sede. - respondeu Léo.demoram muito para cederem à sede. - respondeu Léo.

—— Como a Lucy do livro Drácula! - Mariana exclamou. Como a Lucy do livro Drácula! - Mariana exclamou.
—— Isso Mari,  tô gostando de ver.  -  elogiou ganhando um sorriso Isso Mari,  tô gostando de ver.  -  elogiou ganhando um sorriso  

dela.dela.
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—— E se bebem o sangue do mestre? - Ágatha insistiu. E se bebem o sangue do mestre? - Ágatha insistiu.
—— Podem enfrentar o sol; são mais fortes, controlados e podem criar Podem enfrentar o sol; são mais fortes, controlados e podem criar   

outros iguais. Os vampiros geralmente fazem isso com alguém que elesoutros iguais. Os vampiros geralmente fazem isso com alguém que eles  
queiram para ficar com eles em seus clãs, já os transformados ou são porqueiram para ficar com eles em seus clãs, já os transformados ou são por   
pura maldade de tirá-los da vida humana sem deixá-los morrer em paz oupura maldade de tirá-los da vida humana sem deixá-los morrer em paz ou  
para servirem como subordinados. O fato é; se um vampiro quiser matarpara servirem como subordinados. O fato é; se um vampiro quiser matar   
alguém, ele  sabe  como fazê-lo  sem o transformar.  Um simples  pescoçoalguém, ele  sabe  como fazê-lo  sem o transformar.  Um simples  pescoço  
quebrado serve para acabar com um frágil humano. - Zac disse com a raivaquebrado serve para acabar com um frágil humano. - Zac disse com a raiva  
pesando suas palavras.pesando suas palavras.

—— Então se uma pessoa só for mordida para saciar a sede deles, Então se uma pessoa só for mordida para saciar a sede deles,   
volta ao normal? - Mariana emendou.volta ao normal? - Mariana emendou.

—— Sim,  geralmente  os  vampiros  tanto  imortais  quanto Sim,  geralmente  os  vampiros  tanto  imortais  quanto  
transformados tem controle da mente ou hipnose. O que vem bem a calhartransformados tem controle da mente ou hipnose. O que vem bem a calhar   
já que a pessoa que serve de brinquedo para suas presas esquece do quejá que a pessoa que serve de brinquedo para suas presas esquece do que   
aconteceu e é bem provável que venha a ser mordida pelo mesmo vampiroaconteceu e é bem provável que venha a ser mordida pelo mesmo vampiro  
várias vezes durante a vida sem nunca saber. várias vezes durante a vida sem nunca saber. 

Lídia  completou para  nosso  espanto  e  eu entornei  o  restante  doLídia  completou para  nosso  espanto  e  eu entornei  o  restante  do   
líquido de meu copo sentindo que já estava surtindo algum efeito. Tudolíquido de meu copo sentindo que já estava surtindo algum efeito. Tudo  
que eles estavam dizendo ia se encaixando perfeitamente nas lendas queque eles estavam dizendo ia se encaixando perfeitamente nas lendas que   
eu  tinha  ouvido  e  ficando  cada  vez  mais  distante  de  que  eu  estavaeu  tinha  ouvido  e  ficando  cada  vez  mais  distante  de  que  eu  estava  
acreditando serem os vampiros.acreditando serem os vampiros.

—— Tá mas e os crucifixos e água benta? Funciona no filme do Van Tá mas e os crucifixos e água benta? Funciona no filme do Van   
Helsing. - Mariana esticou o assunto. Eu já estava doida para ir para casa eHelsing. - Mariana esticou o assunto. Eu já estava doida para ir para casa e   
dormir até tarde no outro dia. dormir até tarde no outro dia. 

—— Ah...  garanto  que  isso  não  passa  de  lenda.  Não  funciona  em Ah...  garanto  que  isso  não  passa  de  lenda.  Não  funciona  em  
nenhuma série ou filme de vampiros que eu conheço. - disse Ágatha.nenhuma série ou filme de vampiros que eu conheço. - disse Ágatha.

—— A diferença é que séries e filmes são ficção. Vampiros do mundo A diferença é que séries e filmes são ficção. Vampiros do mundo  
real  evitam símbolos  religiosos porque sabem que a Igreja  comanda osreal  evitam símbolos  religiosos porque sabem que a Igreja  comanda os  
únicos seres que podem destruí-los. Além do que esses objetos são usadosúnicos seres que podem destruí-los. Além do que esses objetos são usados  
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como canalizadores da fé,  há casos em que humanos conseguem salvarcomo canalizadores da fé,  há casos em que humanos conseguem salvar   
suas vidas apenas empunhando crucifixos. - Zac respondeu.suas vidas apenas empunhando crucifixos. - Zac respondeu.

—— E como vocês sabem disso tudo? E como vocês sabem disso tudo?
—— Essas histórias nos foram contadas desde que éramos crianças, Essas histórias nos foram contadas desde que éramos crianças,   

Mari.  Mas  o  Vaticano  tem um longo  arquivo  com todos  os  casos  queMari.  Mas  o  Vaticano  tem um longo  arquivo  com todos  os  casos  que   
envolveram  vampiros  neste  planeta.  Todas  as  histórias  coletadas  pelosenvolveram  vampiros  neste  planeta.  Todas  as  histórias  coletadas  pelos  
padres, monges, frades espalhados pelo mundo durante séculos. Aqui nopadres, monges, frades espalhados pelo mundo durante séculos. Aqui no  
Brasil os responsáveis pelo arquivo são vocês ou melhor os membros doBrasil os responsáveis pelo arquivo são vocês ou melhor os membros do  
Conselho da sua família. Conselho da sua família. 

Disse Léo chamando minha atenção, sim eu sabia daquilo, já tinhaDisse Léo chamando minha atenção, sim eu sabia daquilo, já tinha   
visto uma parte do tal arquivo. Mas o que tinham feito com ele? Estavavisto uma parte do tal arquivo. Mas o que tinham feito com ele? Estava   
claro que tinham descoberto que eu o havia encontrado e sumido com eleclaro que tinham descoberto que eu o havia encontrado e sumido com ele   
na tentativa inútil de me fazer desistir de descobrir toda a verdade.na tentativa inútil de me fazer desistir de descobrir toda a verdade.

—— Nossa... e será que poderemos ler? - Ágatha falou. Nossa... e será que poderemos ler? - Ágatha falou.
—— Mas isso com toda certeza, amanhã vamos descobrir os planos do Mas isso com toda certeza, amanhã vamos descobrir os planos do  

Vaticano para vocês... é claro que seria bom se todas as novas caçadorasVaticano para vocês... é claro que seria bom se todas as novas caçadoras   
estivessem aqui. - ouvi Neitan dizer mas era como se não entendesse o queestivessem aqui. - ouvi Neitan dizer mas era como se não entendesse o que   
as palavras significavam.as palavras significavam.

—— Ei, Lavígniaaaaaaa! - minha irmã me chamou estalando os dedos Ei, Lavígniaaaaaaa! - minha irmã me chamou estalando os dedos   
na frente do meu rosto.na frente do meu rosto.

—— Hum? - murmurei confusa. Hum? - murmurei confusa.
—— Você está aí? - continuou com a zombaria. Você está aí? - continuou com a zombaria.
—— Hã... estou – murmurei sentindo o sono e o efeito da bebida me Hã... estou – murmurei sentindo o sono e o efeito da bebida me  

dominar – mas não vou estar mais por muito tempo, vou pra casa. - faleidominar – mas não vou estar mais por muito tempo, vou pra casa. - falei   
ao me levantar e ouvi alguns protestos.ao me levantar e ouvi alguns protestos.

—— Ah não, eu ainda tenho muitas coisas pra perguntar. - protestou Ah não, eu ainda tenho muitas coisas pra perguntar. - protestou  
Ágatha.Ágatha.

—— Então fica... eu já estou indo. Já tive informações demais por uma Então fica... eu já estou indo. Já tive informações demais por uma   
noite. - anunciei ao espiar meu relógio de pulso que marcava perto de duasnoite. - anunciei ao espiar meu relógio de pulso que marcava perto de duas   
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horas da manhã.horas da manhã.
—— Concordo com a Lavígnia, preciso de um tempo para assimilar Concordo com a Lavígnia, preciso de um tempo para assimilar  

mais as coisas que ouvi hoje. Além do mais não teremos um encontro commais as coisas que ouvi hoje. Além do mais não teremos um encontro com  
aquele padre de novo? - Mariana me apoiou.aquele padre de novo? - Mariana me apoiou.

—— Cardeal. - corrigiu Léo. Cardeal. - corrigiu Léo.
—— Que seja. Que seja.
—— Sim,  vamos  ter  uma  reunião  amanhã.  Mas  ele  vai  entrar  em Sim,  vamos  ter  uma  reunião  amanhã.  Mas  ele  vai  entrar  em  

contato  para  dar  os  detalhes  provavelmente  quando  amanhecer.  -contato  para  dar  os  detalhes  provavelmente  quando  amanhecer.  -   
informou Neitan.informou Neitan.

—— Então vamos ter  Então vamos ter mais  mais  tempo para escutar tempo para escutar mais  mais  histórias para terhistórias para ter  
pesadelos. - fui irônica enquanto esfregava os olhos que estavam pesados. pesadelos. - fui irônica enquanto esfregava os olhos que estavam pesados. 

—— Sim, a Lavígnia tem razão. Precisam estar bem descansadas para Sim, a Lavígnia tem razão. Precisam estar bem descansadas para  
amanhã, afinal estão entrando numa outra vida. Mas por enquanto, achoamanhã, afinal estão entrando numa outra vida. Mas por enquanto, acho   
melhor  dar  uma carona  pra  vocês...  você  não  parece  em condições  demelhor  dar  uma carona  pra  vocês...  você  não  parece  em condições  de  
dirigir. - Neit disse, me olhando de canto.dirigir. - Neit disse, me olhando de canto.

—— Posso dirigir até em casa, Neitan. Mas agradeço pela  Posso dirigir até em casa, Neitan. Mas agradeço pela preocupaçãopreocupação  
comigo.comigo.

Falei de um jeito que só ele perceberia e saí em direção ao meu carroFalei de um jeito que só ele perceberia e saí em direção ao meu carro  
depois de dar um 'boa noite' pra todo mundo. Ágatha acabou concordandodepois de dar um 'boa noite' pra todo mundo. Ágatha acabou concordando  
em ir para casa e logo estava no carro assim como Mariana. Foi impossívelem ir para casa e logo estava no carro assim como Mariana. Foi impossível   
o silêncio dentro do carro até chegarmos em casa, as duas estavam, alémo silêncio dentro do carro até chegarmos em casa, as duas estavam, além  
de bêbadas, muito empolgadas com aquela história maluca de caçadores,de bêbadas, muito empolgadas com aquela história maluca de caçadores,   
venatores... seja lá o que for. Precisei de toda minha força e concentraçãovenatores... seja lá o que for. Precisei de toda minha força e concentração   
para conseguir dirigir  até em casa sem nenhum acidente. Neitan estavapara conseguir dirigir  até em casa sem nenhum acidente. Neitan estava   
coberto de razão ao dizer que eu não estava em condições de assumir umcoberto de razão ao dizer que eu não estava em condições de assumir um  
volante,  mas  eu  tinha  que  manter  pelo  menos  o  que  me  restava  devolante,  mas  eu  tinha  que  manter  pelo  menos  o  que  me  restava  de  
dignidade e orgulho.dignidade e orgulho.

O segundo desafio da noite foi subir as escadas para meu quartoO segundo desafio da noite foi subir as escadas para meu quarto  
sem cair. Eu realmente não tinha nascido para beber, pois apenas algumassem cair. Eu realmente não tinha nascido para beber, pois apenas algumas  

         † † 268268  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

fracas doses de álcool  tinham me deixado tonta.  Mas o bom era que ofracas doses de álcool  tinham me deixado tonta.  Mas o bom era que o   
efeito tinha mesmo sido o esperado. Eu me sentia anestesiada e com muitoefeito tinha mesmo sido o esperado. Eu me sentia anestesiada e com muito   
sono. Sabia que aquela noite seria tranquila com um sono profundo ondesono. Sabia que aquela noite seria tranquila com um sono profundo onde  
eu me desligaria de minha realidade obscura e estranha. Ao entrar no meueu me desligaria de minha realidade obscura e estranha. Ao entrar no meu   
quarto, só pude mesmo fechar a porta e me atirar sobre a cama, caindoquarto, só pude mesmo fechar a porta e me atirar sobre a cama, caindo  
assim num sono profundo. Mas nem tão profundo como eu esperava.assim num sono profundo. Mas nem tão profundo como eu esperava.

A preocupação com tudo o que estava acontecendo e com quem euA preocupação com tudo o que estava acontecendo e com quem eu  
era agora, me deu um sonho ou melhor; um terrível pesadelo. Eu estava naera agora, me deu um sonho ou melhor; um terrível pesadelo. Eu estava na   
floresta. As folhas das árvores estavam muito verdes e havia vida por todofloresta. As folhas das árvores estavam muito verdes e havia vida por todo   
lugar, os pássaros cantavam e o sol brilhava com força. Eu usava um longolugar, os pássaros cantavam e o sol brilhava com força. Eu usava um longo   
e  volumoso  vestido  preto  e  muito  bonito,  meus  cabelos  estavame  volumoso  vestido  preto  e  muito  bonito,  meus  cabelos  estavam  
arrumados em duas mechas presas na lateral da cabeça. Borboletas azuisarrumados em duas mechas presas na lateral da cabeça. Borboletas azuis   
voavam ao meu redor e eu estendi a mão para que uma pousasse nela.voavam ao meu redor e eu estendi a mão para que uma pousasse nela.   
Tudo estava tão lindo e radiante até que o sol começou a sumir.Tudo estava tão lindo e radiante até que o sol começou a sumir.

No céu, nuvens negras e pesadas se espalhavam com uma rapidezNo céu, nuvens negras e pesadas se espalhavam com uma rapidez   
impossível. Os pássaros se calaram e a linda borboleta azul em minha mãoimpossível. Os pássaros se calaram e a linda borboleta azul em minha mão   
foi  enegrecendo  até  cair  morta  no  chão.  Tudo  ficou  escuro  e  pontosfoi  enegrecendo  até  cair  morta  no  chão.  Tudo  ficou  escuro  e  pontos   
brancos  flutuaram  pelo  ar,  pintando  tudo  de  branco.  Estava  nevando.brancos  flutuaram  pelo  ar,  pintando  tudo  de  branco.  Estava  nevando.  
Então, do meio das árvores, ele surgiu. Damian. Vestido de preto - assimEntão, do meio das árvores, ele surgiu. Damian. Vestido de preto - assim  
como eu – em toda sua beleza sobrenatural. Ele sorriu para mim e seuscomo eu – em toda sua beleza sobrenatural. Ele sorriu para mim e seus   
dentes  brancos  e  pontudos  brilharam  muito  brancos.  Não  me  movi.dentes  brancos  e  pontudos  brilharam  muito  brancos.  Não  me  movi.   
Damian caminhou devagar até mim e segurou meu rosto, olhou em meusDamian caminhou devagar até mim e segurou meu rosto, olhou em meus  
olhos  por  um  longo  momento  e  então  me  beijou.  Fechei  meus  olhosolhos  por  um  longo  momento  e  então  me  beijou.  Fechei  meus  olhos   
sentindo seus lábios  contra os meus.sentindo seus lábios  contra os meus.

Subitamente, senti um movimento brusco em meu corpo. Damian seSubitamente, senti um movimento brusco em meu corpo. Damian se  
afastou com uma expressão mortificada  e  eu não entendi  o  que estavaafastou com uma expressão mortificada  e  eu não entendi  o  que estava  
acontecendo,  até ver  o porque do seu afastamento.  Em seu peito haviaacontecendo,  até ver  o porque do seu afastamento.  Em seu peito havia   
cravada uma estaca prateada cuja extremidade estava em minha mão. Eu ocravada uma estaca prateada cuja extremidade estava em minha mão. Eu o  
havia  golpeado.  O  vi  cair  de  joelhos  no  chão  sem  esboçar  qualquerhavia  golpeado.  O  vi  cair  de  joelhos  no  chão  sem  esboçar  qualquer   
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movimento, seus olhos azuis ainda fitavam os meus cheios de dor, até semovimento, seus olhos azuis ainda fitavam os meus cheios de dor, até se   
fecharem quando ele finalmente desmoronou no chão. Seu corpo queimoufecharem quando ele finalmente desmoronou no chão. Seu corpo queimou  
aos poucos até virar em cinzas e exatamente aí, tudo voltou ao normal. aos poucos até virar em cinzas e exatamente aí, tudo voltou ao normal. 

O  sol  dissipou  as  nuvens.  Os  pássaros  voltaram  a  cantar  e  asO  sol  dissipou  as  nuvens.  Os  pássaros  voltaram  a  cantar  e  as   
borboletas recobraram sua cor e voltaram a voar. A neve derreteu e a vidaborboletas recobraram sua cor e voltaram a voar. A neve derreteu e a vida   
voltou como se o portador da morte fosse Damian e com a destruição dele,voltou como se o portador da morte fosse Damian e com a destruição dele,   
tudo voltava a ser como era para ser. Acordei assustada e sussurrei seutudo voltava a ser como era para ser. Acordei assustada e sussurrei seu   
nome.nome.

—— Damian...  Damian... 
A luz do sol entrava livremente pelas janelas abertas do meu quarto,A luz do sol entrava livremente pelas janelas abertas do meu quarto,   

o que me fez fechar os olhos rapidamente ao sentir uma terrível dor deo que me fez fechar os olhos rapidamente ao sentir uma terrível dor de   
cabeça.  Sentei  na  cama  apoiando  a  testa  em  meus  joelhos  dobrados  ecabeça.  Sentei  na  cama  apoiando  a  testa  em  meus  joelhos  dobrados  e   
daquele  jeito  fiquei  durante  muito  tempo.  Aquele  sonho  pairava  sobredaquele  jeito  fiquei  durante  muito  tempo.  Aquele  sonho  pairava  sobre  
mim  com  uma  nitidez  assustadora.  Mas  eu  queria  esquecê-lo!  Eu  nãomim  com  uma  nitidez  assustadora.  Mas  eu  queria  esquecê-lo!  Eu  não   
poderia, eu jamais sentiria vontade de... de... matá-lo. E muito menos iriapoderia, eu jamais sentiria vontade de... de... matá-lo. E muito menos iria   
odiá-lo. odiá-lo. 

—— Ai droga... Ai droga...
Choraminguei me sentindo terrível. E a tendência seria tudo ficarChoraminguei me sentindo terrível. E a tendência seria tudo ficar  

muito pior e confuso para mim. Naquele dia todos nos reuniríamos com amuito pior e confuso para mim. Naquele dia todos nos reuniríamos com a   
força que unia os Caçadores há séculos, a Igreja. Eu iria rever o cardeal queforça que unia os Caçadores há séculos, a Igreja. Eu iria rever o cardeal que  
me contou toda a verdade. Com um longo e desanimado suspiro, olheime contou toda a verdade. Com um longo e desanimado suspiro, olhei  
para o relógio e com horror descobri  que passavam das onze horas dapara o relógio e com horror descobri  que passavam das onze horas da   
manhã! Eu havia dormido demais. Depois de trocar de roupa – a mesmamanhã! Eu havia dormido demais. Depois de trocar de roupa – a mesma  
do dia anterior – e ir ao banheiro lavar o rosto, desci à cozinha. O silênciodo dia anterior – e ir ao banheiro lavar o rosto, desci à cozinha. O silêncio   
era tranquilizante, pois significava que as garotas ainda dormiam e entãoera tranquilizante, pois significava que as garotas ainda dormiam e então  
eu  não  teria  que  falar  com ninguém sobre  aquela  noite  doida.  Porém,eu  não  teria  que  falar  com ninguém sobre  aquela  noite  doida.  Porém,  
enquanto tomava café, meu celular tocou. Olhei na tela mas não reconhecienquanto tomava café, meu celular tocou. Olhei na tela mas não reconheci   
o número.o número.

—— Alô? Alô?
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—— Oi, como você está? Oi, como você está?
—— Neitan? Neitan?
—— Sua ressaca está tão forte que não reconhece a minha voz? - pude Sua ressaca está tão forte que não reconhece a minha voz? - pude  

imaginá-lo zombando de mim.imaginá-lo zombando de mim.
—— Não estou de ressaca. - protestei. Não estou de ressaca. - protestei.
—— Mesmo? Acho difícil depois do quanto você bebeu ontem. Mesmo? Acho difícil depois do quanto você bebeu ontem.
—— Não bebi muito. É que não estou acostumada só isso – discordei – Não bebi muito. É que não estou acostumada só isso – discordei –   

qual é a sua? Ligou só para me chamar de bêbada? - o ouvi rir.qual é a sua? Ligou só para me chamar de bêbada? - o ouvi rir.
—— Na verdade, não. Isso foi apenas um pequeno desvio de meus Na verdade, não. Isso foi apenas um pequeno desvio de meus  

planos originais.planos originais.
—— Que eram... - o estimulei. Que eram... - o estimulei.
—— Avisá-la que somos esperados na catedral metropolitana de Porto Avisá-la que somos esperados na catedral metropolitana de Porto  

Alegre hoje às oito da noite e oferecer uma carona. - respondeu ele e euAlegre hoje às oito da noite e oferecer uma carona. - respondeu ele e eu   
fechei os olhos.fechei os olhos.

—— Isso não vai acabar nunca? - inqueri, já cansada de tudo aquilo. Isso não vai acabar nunca? - inqueri, já cansada de tudo aquilo.
—— É apenas o começo da jornada... Nia? É apenas o começo da jornada... Nia?
—— Hum? Hum?
—— Está com medo? - Neit quis saber e eu abri os olhos sem saber a Está com medo? - Neit quis saber e eu abri os olhos sem saber a   

resposta de fato.resposta de fato.
—— Não sei... - admiti num sussurro. Não sei... - admiti num sussurro.
—— Sabe que não está sozinha, não é? - ele proferiu me dando seu Sabe que não está sozinha, não é? - ele proferiu me dando seu  

apoio, mas me senti embaraçada e não falei coisa alguma – Lavígnia?apoio, mas me senti embaraçada e não falei coisa alguma – Lavígnia?
—— Sim eu sei. Agradeço Neit mas... Sim eu sei. Agradeço Neit mas...
—— Mas? - ele me incitou a continuar. Mas? - ele me incitou a continuar.
—— Mas não sei se pretendo... - comecei a falar quando minha irmã Mas não sei se pretendo... - comecei a falar quando minha irmã   

entrou na cozinha – aceito sua carona – mudei de assunto – há que horasentrou na cozinha – aceito sua carona – mudei de assunto – há que horas  
você vai passar aqui?você vai passar aqui?

—— Hã... às cinco, tudo bem pra você? - pude sentir a surpresa na voz Hã... às cinco, tudo bem pra você? - pude sentir a surpresa na voz   
dele, talvez não só pela mudança brusca de assunto mas como também emdele, talvez não só pela mudança brusca de assunto mas como também em   
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ter aceitado a carona.ter aceitado a carona.
—— Está ótimo, até lá. Está ótimo, até lá.
—— Até mais. Até mais.
Ele desligou e encarei minha irmã que estava com o rosto escondidoEle desligou e encarei minha irmã que estava com o rosto escondido   

entre as mãos. Ela tinha bebido muito mais do que eu e consequentemente,entre as mãos. Ela tinha bebido muito mais do que eu e consequentemente,   
sua dor de cabeça devia estar pior que a minha.sua dor de cabeça devia estar pior que a minha.

—— Quem era? - ela murmurou. Quem era? - ela murmurou.
—— O Neitan... - respondi indo pegar mais café – ele vai nos dar uma O Neitan... - respondi indo pegar mais café – ele vai nos dar uma  

carona até Porto Alegre mais tarde. - anunciei sem muito entusiasmo.carona até Porto Alegre mais tarde. - anunciei sem muito entusiasmo.
—— E por que iríamos pra lá mesmo? E por que iríamos pra lá mesmo?
—— Porque agora é a vez dos líderes dessa aliança nos darem ordens, Porque agora é a vez dos líderes dessa aliança nos darem ordens,   

se é que ainda não entendeu. - resmunguei.se é que ainda não entendeu. - resmunguei.
—— Ah... é mesmo. Mas qual é o seu problema? Não está gostando de Ah... é mesmo. Mas qual é o seu problema? Não está gostando de   

descobrir quem é de verdade?descobrir quem é de verdade?
—— Preferia nunca ter descoberto, não acho que a ideia de ser escrava Preferia nunca ter descoberto, não acho que a ideia de ser escrava  

de alguém seja tão atraente quanto parece para você e Mariana.de alguém seja tão atraente quanto parece para você e Mariana.
—— Ai  para  com  isso,  você  não  lembra  das  coisas  que  ouvimos Ai  para  com  isso,  você  não  lembra  das  coisas  que  ouvimos  

ontem? - ralhou ela. ontem? - ralhou ela. 
—— Até demais pro meu gosto. - resmunguei outra vez. Até demais pro meu gosto. - resmunguei outra vez.
—— Então sabe muito bem que somos a defesa do mundo contra o Então sabe muito bem que somos a defesa do mundo contra o   

mal. Eu adorei isso. mal. Eu adorei isso. 
Daquilo eu tinha certeza. Tanto ela quanto Mariana haviam aceitadoDaquilo eu tinha certeza. Tanto ela quanto Mariana haviam aceitado  

bem,  enquanto  a  mim,  bem...  ainda  estava  incerta.  O  que  nós  éramos;bem,  enquanto  a  mim,  bem...  ainda  estava  incerta.  O  que  nós  éramos;  
mutantes, heróis? Seja o que fosse, eu não gostava. Dei um jeito de sair demutantes, heróis? Seja o que fosse, eu não gostava. Dei um jeito de sair de   
casa pelo resto do dia – fazendo questão de deixar o celular em casa. Nãocasa pelo resto do dia – fazendo questão de deixar o celular em casa. Não  
queria ser encontrada por ninguém. Eu tinha meu lugar secreto na florestaqueria ser encontrada por ninguém. Eu tinha meu lugar secreto na floresta   
e dessa vez eu tinha certeza de que não iria me perder.  Uma pequenae dessa vez eu tinha certeza de que não iria me perder.  Uma pequena  
cascata com várias quedas d'água entre pedras, era meu paraíso particularcascata com várias quedas d'água entre pedras, era meu paraíso particular   
escondido  entre  as  árvores.  Fui  até  lá  e  sentei  em  uma  das  rochasescondido  entre  as  árvores.  Fui  até  lá  e  sentei  em  uma  das  rochas   
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enquanto, por horas, só o canto dos pássaros e o som da água preencheramenquanto, por horas, só o canto dos pássaros e o som da água preencheram  
minha mente.  Mas ali  mesmo eu já  começava a  perceber que as  coisasminha mente.  Mas ali  mesmo eu já  começava a  perceber que as  coisas   
estavam ficando  diferentes.  Os   sons  estavam mais  nítidos  e  altos.  Asestavam ficando  diferentes.  Os   sons  estavam mais  nítidos  e  altos.  As  
imagens das folhas, formigas, terra e flores de repente passaram a parecerimagens das folhas, formigas, terra e flores de repente passaram a parecer   
uma imagem de DVD como se em toda minha vida eu tivesse enxergadouma imagem de DVD como se em toda minha vida eu tivesse enxergado   
em VHS.em VHS.

“Já está começando.”“Já está começando.”

Constatei, olhando para minhas próprias mãos. Eu havia pensadoConstatei, olhando para minhas próprias mãos. Eu havia pensado  
que o era o começo da jornada,  mas na verdade,  ela começou na noiteque o era o começo da jornada,  mas na verdade,  ela começou na noite  
daquele passeio de bicicleta em Torres. Apenas um maldito vampiro fora odaquele passeio de bicicleta em Torres. Apenas um maldito vampiro fora o   
responsável  para fazer  deslanchar toda  minha própria,  mas indesejada,responsável  para fazer  deslanchar toda  minha própria,  mas indesejada,   
realidade. De repente o cair do sol e a semi escuridão se espalhando pelasrealidade. De repente o cair do sol e a semi escuridão se espalhando pelas   
árvores como um manto, me lembraram de que eu tinha que voltar paraárvores como um manto, me lembraram de que eu tinha que voltar para   
casa. Pulei da rocha onde estava direto para a pequena margem e isso mecasa. Pulei da rocha onde estava direto para a pequena margem e isso me   
surpreendeu e assustou também. A mudança estava acontecendo rápidosurpreendeu e assustou também. A mudança estava acontecendo rápido  
demais!  Me perguntei  o  que mais  eu poderia  fazer.  Romper  os  limitesdemais!  Me perguntei  o  que mais  eu poderia  fazer.  Romper  os  limites   
humanos? Ah, esse era o sonho de quase todas as pessoas do mundo. Mas,humanos? Ah, esse era o sonho de quase todas as pessoas do mundo. Mas,   
para mim, virar um ser de série adolescente não era nada legal. Tudo quepara mim, virar um ser de série adolescente não era nada legal. Tudo que   
eu  queria  era  ter  uma  vida  como  a  de  toda  mulher;  casar,  ter  filhos,eu  queria  era  ter  uma  vida  como  a  de  toda  mulher;  casar,  ter  filhos,   
trabalhar até se aposentar e ter netos para contar histórias. Porém, pelotrabalhar até se aposentar e ter netos para contar histórias. Porém, pelo   
visto, eu mesma seria participante das histórias que contaria.visto, eu mesma seria participante das histórias que contaria.
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             13.Ordens superiores             13.Ordens superiores

AAssim que saí da proteção da floresta, vi os carros dos Otmanssim que saí da proteção da floresta, vi os carros dos Otman  

parados na frente da casa, graças à viela que ligava as duas ruas. Dei umparados na frente da casa, graças à viela que ligava as duas ruas. Dei um  
suspiro profundo ao vislumbrar mais uma noite maluca pela frente,  eususpiro profundo ao vislumbrar mais uma noite maluca pela frente,  eu  
queria  tanto  descobrir  em  que  furada  minha  família  estava  metida  equeria  tanto  descobrir  em  que  furada  minha  família  estava  metida  e  
quando descobri, queria que não tivesse descoberto nada.quando descobri, queria que não tivesse descoberto nada.

—— Onde  você  se  meteu  o  dia  todo  criatura?  -  Mariana  indagou Onde  você  se  meteu  o  dia  todo  criatura?  -  Mariana  indagou  
assim que cheguei na sala – Estávamos apenas te esperando para irmos.assim que cheguei na sala – Estávamos apenas te esperando para irmos.

—— Eu sei, mais um capítulo da gaiola das loucuras. Só vou trocar de Eu sei, mais um capítulo da gaiola das loucuras. Só vou trocar de  
roupa e já desço.roupa e já desço.

Apenas  minha  prima  pancada  estava  na  sala,  ouvi  os  outrosApenas  minha  prima  pancada  estava  na  sala,  ouvi  os  outros  
conversando lá fora e quando a porta bateu assim que  Mariana se juntouconversando lá fora e quando a porta bateu assim que  Mariana se juntou   
ao grupo. Tomei um banho super-rápido e coloquei um vestido preto bemao grupo. Tomei um banho super-rápido e coloquei um vestido preto bem  
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apertado na parte de cima e rodado na saia que tinha um comprimentoapertado na parte de cima e rodado na saia que tinha um comprimento   
mini. Não coloquei o símbolo dos caçadores no meu pescoço, mas sim, omini. Não coloquei o símbolo dos caçadores no meu pescoço, mas sim, o   
escondi dentro do sutiã, passei os dedos pelos cabelos molhados enquantoescondi dentro do sutiã, passei os dedos pelos cabelos molhados enquanto   
descia as escadas e me senti como se estivesse indo brincar com raios edescia as escadas e me senti como se estivesse indo brincar com raios e   
trovões.trovões.

 Ao sair, percebi a porta de trás do carro do Neitan aberta como se Ao sair, percebi a porta de trás do carro do Neitan aberta como se  
me esperando. Zac estava ao volante do carro de trás com Lídia e Léo ame esperando. Zac estava ao volante do carro de trás com Lídia e Léo a   
bordo, ao me afastar de casa a buzina soou e Léo, que estava na janela dabordo, ao me afastar de casa a buzina soou e Léo, que estava na janela da   
frente assobiou para mim.frente assobiou para mim.

—— Ei Nia, não está a fim de trocar de carro e vir nesse aqui? - disse Ei Nia, não está a fim de trocar de carro e vir nesse aqui? - disse   
brincando e eu ri mesmo sem querer.brincando e eu ri mesmo sem querer.

—— Sempre tão sutil. - falei em tom divertido antes de entrar no carro Sempre tão sutil. - falei em tom divertido antes de entrar no carro  
e sentar atrás de Mariana que – é óbvio – estava no banco da frente ao ladoe sentar atrás de Mariana que – é óbvio – estava no banco da frente ao lado   
de Neit. de Neit. 

—— Onde você estava? - Minha irmã me cobrou assim que fechei a Onde você estava? - Minha irmã me cobrou assim que fechei a   
porta e me sentei ao seu lado.porta e me sentei ao seu lado.

—— Dando uma organizada nos meus pensamentos, a noite hoje vai Dando uma organizada nos meus pensamentos, a noite hoje vai   
ser muito estranha. - murmurei puxando o celular e colocando os fones.ser muito estranha. - murmurei puxando o celular e colocando os fones.

—— Você sempre fazendo suspense, né? - ouvi o vozeirão de Neit e Você sempre fazendo suspense, né? - ouvi o vozeirão de Neit e   
nossos  olhos  se  encontraram  pelo  espelho  retrovisor,  meu  corponossos  olhos  se  encontraram  pelo  espelho  retrovisor,  meu  corpo  
estremeceu ao encontrar aqueles lindos olhos que pareciam esmeraldas eestremeceu ao encontrar aqueles lindos olhos que pareciam esmeraldas e   
que me fitavam sem discrição alguma.que me fitavam sem discrição alguma.

—— Não posso perder o meu charme. - foi tudo que disse antes de Não posso perder o meu charme. - foi tudo que disse antes de  
acionar o mp3 acionar o mp3 playerplayer e  e In The Shadows In The Shadows  do The Rasmus começar a tocar em do The Rasmus começar a tocar em  
meus ouvidos.meus ouvidos.

—— Isso é impossível. Isso é impossível.
O ouvi responder enquanto manobrava o carro em direção à ruaO ouvi responder enquanto manobrava o carro em direção à rua   

principal  que  nos  levaria  para  fora  da  cidade.  Eu  fiquei  em silêncio  aprincipal  que  nos  levaria  para  fora  da  cidade.  Eu  fiquei  em silêncio  a   
viagem toda até Porto Alegre, a mesma música repetia nos fones e quandoviagem toda até Porto Alegre, a mesma música repetia nos fones e quando   
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os deligava ela ficava em minha cabeça. Afinal, era assustador como ela seos deligava ela ficava em minha cabeça. Afinal, era assustador como ela se  
parecia com tudo que eu estava passando. Os três conversaram o tempoparecia com tudo que eu estava passando. Os três conversaram o tempo  
todo,  minha  irmã  e  Mariana  o  encheram  de  indagações  a  respeito  dotodo,  minha  irmã  e  Mariana  o  encheram  de  indagações  a  respeito  do  
mundo  maluco  e  sombrio  no  qual  entrávamos.  Aparentemente  minhamundo  maluco  e  sombrio  no  qual  entrávamos.  Aparentemente  minha  
indiferença pareceu não incomodar, mas por várias vezes eu percebi osindiferença pareceu não incomodar, mas por várias vezes eu percebi os  
olhos dele furtivamente em mim.olhos dele furtivamente em mim.

Quando o carro estacionou em frente à Catedral  Metropolitana aQuando o carro estacionou em frente à Catedral  Metropolitana a  
noite já havia caído, as luzes da rua e da praça estavam acesas. Saí do carronoite já havia caído, as luzes da rua e da praça estavam acesas. Saí do carro  
depois deles e encarei a igreja enorme  e belíssima com suas torres altas edepois deles e encarei a igreja enorme  e belíssima com suas torres altas e   
só então percebi o céu enegrecido e sombrio anunciando uma tempestadesó então percebi o céu enegrecido e sombrio anunciando uma tempestade   
de verão a qualquer momento.  Tudo tão parecido com a noite em quede verão a qualquer momento.  Tudo tão parecido com a noite em que  
descobri tudo.descobri tudo.

—— Estou tão apreensiva. -  murmurou Ágatha um pouco à minha Estou tão apreensiva. -  murmurou Ágatha um pouco à minha   
frente e sua voz me trouxe de volta para aquela noite.frente e sua voz me trouxe de volta para aquela noite.

—— E aí, Nia? - Léo me cumprimentou assim como os outros dois o E aí, Nia? - Léo me cumprimentou assim como os outros dois o   
que respondi apenas com um distraído “oi”. Eu não estava nada feliz emque respondi apenas com um distraído “oi”. Eu não estava nada feliz em  
virar uma escrava do Vaticano e a grande bomba da noite seria a minhavirar uma escrava do Vaticano e a grande bomba da noite seria a minha  
negação, eu teria o sangue dos memoriais Caçadores sempre em minhasnegação, eu teria o sangue dos memoriais Caçadores sempre em minhas  
veias, mas não iria ser uma assassina.veias, mas não iria ser uma assassina.

—— Vamos entrar. Vamos entrar.
Ordenou Neitan com autoridade e todos seguimos atrás dele para aOrdenou Neitan com autoridade e todos seguimos atrás dele para a  

Catedral que naquela noite estava diferente pois as luzes perto do altarCatedral que naquela noite estava diferente pois as luzes perto do altar   
estavam  acesas.  Assim  que  entramos,  ouvi  nitidamente  que  as  portasestavam  acesas.  Assim  que  entramos,  ouvi  nitidamente  que  as  portas  
foram trancadas, porém não saberia dizer que as fechou.foram trancadas, porém não saberia dizer que as fechou.

“Ótimo, sem rotas de fuga viáveis.”“Ótimo, sem rotas de fuga viáveis.”

Pensei atribuindo aquilo à noite em que minha irmã e minha primaPensei atribuindo aquilo à noite em que minha irmã e minha prima  
saíram me arrastando dali. Ficamos em linha diante do altar enorme, assaíram me arrastando dali. Ficamos em linha diante do altar enorme, as   
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expressões nos rostos eram um misto de orgulho e curiosidade, realmenteexpressões nos rostos eram um misto de orgulho e curiosidade, realmente   
eu era a única que não queria estar ali. Descobrir a verdade sobre minhaeu era a única que não queria estar ali. Descobrir a verdade sobre minha  
família nunca foi eu querer participar dela.família nunca foi eu querer participar dela.

—— Que satisfação vê-los aqui todos juntos – disse o cardeal surgindo Que satisfação vê-los aqui todos juntos – disse o cardeal surgindo  
sorridente – estudei  durante anos da minha vida os arquivos antigos esorridente – estudei  durante anos da minha vida os arquivos antigos e   
agora sei que depois de quase dois séculos esta é a primeira vez que asagora sei que depois de quase dois séculos esta é a primeira vez que as   
duas famílias se unem na antiga aliança.duas famílias se unem na antiga aliança.

—— Também é para nós Cardeal. - Neitan anunciou. Também é para nós Cardeal. - Neitan anunciou.
—— Tenho  certeza,  depois  de  tantos  anos  sua  família  carregou Tenho  certeza,  depois  de  tantos  anos  sua  família  carregou  

sozinha a missão divina e agora serão apoiados outra vez por aqueles quesozinha a missão divina e agora serão apoiados outra vez por aqueles que   
nunca deveriam ter saído.  - discursou olhando para Ágatha e Mariana quenunca deveriam ter saído.  - discursou olhando para Ágatha e Mariana que   
exultaram, mas quando seus olhos pousaram em mim sua expressão eraexultaram, mas quando seus olhos pousaram em mim sua expressão era   
preocupada.preocupada.

—— E o que teremos que fazer depois daqui? - minha irmã inqueriu. E o que teremos que fazer depois daqui? - minha irmã inqueriu.
—— A aliança  será  restabelecida  e  vocês  irão  retomar  sua  força  e A aliança  será  restabelecida  e  vocês  irão  retomar  sua  força  e   

habilidades através do treinamento dado pelos Von Otman, depois irãohabilidades através do treinamento dado pelos Von Otman, depois irão   
destruir todo e qualquer criatura das trevas que souberem da existência.destruir todo e qualquer criatura das trevas que souberem da existência.   
Sua missão será travar a sagrada batalha de livrar o mundo do mal porSua missão será travar a sagrada batalha de livrar o mundo do mal por  
onde que que forem. - discursou ele outra vez.onde que que forem. - discursou ele outra vez.

—— Eles irão nos treinar? - Mariana pareceu confusa. Eles irão nos treinar? - Mariana pareceu confusa.
—— É necessário,  vocês precisam reaprender a arte da batalha que É necessário,  vocês precisam reaprender a arte da batalha que  

tanto foi esquecida.tanto foi esquecida.
—— Legal. - disse ela e ele sorriu mais uma vez. Legal. - disse ela e ele sorriu mais uma vez.
—— Então  vamos  começar  –  anunciou  ele  virando  para  o  altar  e Então  vamos  começar  –  anunciou  ele  virando  para  o  altar  e  

fazendo uma reverência, os Otman fizeram um gesto de encostar a lateralfazendo uma reverência, os Otman fizeram um gesto de encostar a lateral   
do dedo indicador nos lábios e depois tocar sua própria testa. Era idênticodo dedo indicador nos lábios e depois tocar sua própria testa. Era idêntico   
a um cumprimento islâmico religiosos. - Para o restante do mundo nós nãoa um cumprimento islâmico religiosos. - Para o restante do mundo nós não  
existimos,  porém  pela  nossa  interseção  a  vida  como  ela  deveria  serexistimos,  porém  pela  nossa  interseção  a  vida  como  ela  deveria  ser   
continua  existindo.  Somos  a  única  defesa  do  mundo  contra  o  mal,continua  existindo.  Somos  a  única  defesa  do  mundo  contra  o  mal,   
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existimos há séculos com a missão de proteger as vidas inocentes. E agoraexistimos há séculos com a missão de proteger as vidas inocentes. E agora   
estamos completos novamente – o homem discursou com toda imponênciaestamos completos novamente – o homem discursou com toda imponência   
medieval que carregava, então pegou uma caixa prateada que aparentavamedieval que carregava, então pegou uma caixa prateada que aparentava  
ser muito antiga – Quem são os escolhidos.ser muito antiga – Quem são os escolhidos.

Quando perguntou isso, todos os Otman olharam para Neitan queQuando perguntou isso, todos os Otman olharam para Neitan que   
parecia muito satisfeito. Não entendi para que ele era escolhido mas estavaparecia muito satisfeito. Não entendi para que ele era escolhido mas estava   
claro que o mais velho ali  era Zac,  seja lá  o que fosse a família queriaclaro que o mais velho ali  era Zac,  seja lá  o que fosse a família queria   
apoiá-lo.apoiá-lo.

—— Sou eu. - ele disse sério. Sou eu. - ele disse sério.
—— Escolhido pra quê? - Ágatha inqueriu. Escolhido pra quê? - Ágatha inqueriu.
—— Para retomar a aliança é necessário um escolhido de cada família, Para retomar a aliança é necessário um escolhido de cada família,   

as  duas  famílias  precisam  voltar  a  ser  uma  só.  -  Cardeal  Calvanias  duas  famílias  precisam  voltar  a  ser  uma  só.  -  Cardeal  Calvani  
respondeu.respondeu.

—— Hum...  então é  melhor ser  você  Lavígnia.  -  sentenciou minha Hum...  então é  melhor ser  você  Lavígnia.  -  sentenciou minha  
irmã.irmã.

—— Não, vá você. - neguei. Não, vá você. - neguei.
—— Mas você foi a primeira de nós a descobrir tudo, tem que ser Mas você foi a primeira de nós a descobrir tudo, tem que ser   

você. - Mariana botou mais pilha.você. - Mariana botou mais pilha.
—— Vem. - Neitan me convidou estendendo a mão e de repente todos Vem. - Neitan me convidou estendendo a mão e de repente todos   

me olhavam cobrando uma posição. Droga! Eu nem queria aquilo e agorame olhavam cobrando uma posição. Droga! Eu nem queria aquilo e agora  
teria que ser a escolhida para retomar a aliança!teria que ser a escolhida para retomar a aliança!

—— Tudo bem. - concordei e segurei a mão dele e o calor que vinha Tudo bem. - concordei e segurei a mão dele e o calor que vinha   
de sua pele fez meu braço estremecer. Droga de novo!de sua pele fez meu braço estremecer. Droga de novo!

Neitan me conduziu até o meio do grande altar, exatamente debaixoNeitan me conduziu até o meio do grande altar, exatamente debaixo  
da cúpula, e a caixa foi aberta. Dela o Cardeal tirou um medalhão douradoda cúpula, e a caixa foi aberta. Dela o Cardeal tirou um medalhão dourado   
com as letras SSV. A letra V ficava atrás e bem grande tocava em toda acom as letras SSV. A letra V ficava atrás e bem grande tocava em toda a   
circunferência do medalhão e por cima SS. Neitan estendeu a mão direita ecircunferência do medalhão e por cima SS. Neitan estendeu a mão direita e   
o  Cardeal  o  colocou  ali.  Eu  não  entendi  nada  e  para  ajudar,  o  clérigoo  Cardeal  o  colocou  ali.  Eu  não  entendi  nada  e  para  ajudar,  o  clérigo  
pronunciou algumas palavras em latim e logo depois das primeira frasespronunciou algumas palavras em latim e logo depois das primeira frases   
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Neitan pegou minha mão direita e a colocou sobre a dele.  Então pelosNeitan pegou minha mão direita e a colocou sobre a dele.  Então pelos   
vitrais passou a luz de relâmpagos que começaram nas nuvens lá fora.vitrais passou a luz de relâmpagos que começaram nas nuvens lá fora.   
Cardeal então com ambas as mãos apertou as nossas uma contra a outra eCardeal então com ambas as mãos apertou as nossas uma contra a outra e  
no meio o medalhão, senti uma leve dor como se minha pele tivesse sidono meio o medalhão, senti uma leve dor como se minha pele tivesse sido  
ferida.ferida.

—— Ai...  -  fiz uma careta e quando nossas mãos foram liberadas a Ai...  -  fiz uma careta e quando nossas mãos foram liberadas a   
puxei para mim e havia mesmo um pequeno corte que sangrava.puxei para mim e havia mesmo um pequeno corte que sangrava.

Cardeal pegou o medalhão para si outra vez e o guardou na caixa,Cardeal pegou o medalhão para si outra vez e o guardou na caixa,   
eu  estava  perplexa  enquanto  os  outros  radiavam  com  aquele  ritoeu  estava  perplexa  enquanto  os  outros  radiavam  com  aquele  rito   
cerimonial da época da renascença. cerimonial da época da renascença. 

—— Podem dar as mãos, todos. - ordenou ele e Neitan segurou minha Podem dar as mãos, todos. - ordenou ele e Neitan segurou minha   
mão contra a dele que estava sangrando de modo que nosso sangue semão contra a dele que estava sangrando de modo que nosso sangue se   
misturou. - Imagino que todos conheçam o antigo juramento – falou elemisturou. - Imagino que todos conheçam o antigo juramento – falou ele   
quando todos os outros colocaram  suas mãos sobre as nossas.quando todos os outros colocaram  suas mãos sobre as nossas.

Parecia  um filme.  “Van Helsing,  O Caçador de Monstros” foi  deParecia  um filme.  “Van Helsing,  O Caçador de Monstros” foi  de  
imediato  o  que  me  veio  à  mente.  O  tal  e  “famosão”  juramento  dosimediato  o  que  me  veio  à  mente.  O  tal  e  “famosão”  juramento  dos   
caçadores foi pronunciado por todos, menos eu que parecia a mais perdidacaçadores foi pronunciado por todos, menos eu que parecia a mais perdida  
de todos -a única aliás- então o Cardeal sorriu satisfeito.de todos -a única aliás- então o Cardeal sorriu satisfeito.

—— A aliança foi retomada – pronunciou ele – ensinem a elas como A aliança foi retomada – pronunciou ele – ensinem a elas como  
devem se proteger. - ordenou aos Otman. devem se proteger. - ordenou aos Otman. 

—— Mas eu me sinto segura.  -  pronunciei  não muito certa do que Mas eu me sinto segura.  -  pronunciei  não muito certa do que  
tinha dito.tinha dito.

—— Você precisa aprender a matar antes de se sentir segura. Você precisa aprender a matar antes de se sentir segura.
Disse  o  homem  me  olhando  com  uma  espécie  de  fraca  ternura.Disse  o  homem  me  olhando  com  uma  espécie  de  fraca  ternura.   

Estremeci dos pés à cabeça e puxei minha mão, que ainda estava com aEstremeci dos pés à cabeça e puxei minha mão, que ainda estava com a  
deles. Eu não havia decidido ainda se queria me transformar numa espéciedeles. Eu não havia decidido ainda se queria me transformar numa espécie   
de ser mitológico correndo atrás de outros seres mitológicos. E tambémde ser mitológico correndo atrás de outros seres mitológicos. E também  
porque eu amava um deles. Amava Damian, mesmo que ele fosse um serporque eu amava um deles. Amava Damian, mesmo que ele fosse um ser  
“do outro mundo”.  A volta para Bom Jesus, para mim, foi de um silêncio“do outro mundo”.  A volta para Bom Jesus, para mim, foi de um silêncio   
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profundo enquanto todos pareciam ligados nos 220 volts ou mais. Só euprofundo enquanto todos pareciam ligados nos 220 volts ou mais. Só eu  
percebia que tudo aquilo era uma insanidade gigante? Eu finalmente haviapercebia que tudo aquilo era uma insanidade gigante? Eu finalmente havia   
descoberto o tal grande segredo tenebroso, sobrenatural e inacreditável dadescoberto o tal grande segredo tenebroso, sobrenatural e inacreditável da  
minha família. Mas... achei que era melhor não ter descoberto nada, poisminha família. Mas... achei que era melhor não ter descoberto nada, pois   
tinha certeza de que tinha certeza de que se aceitassese aceitasse fazer parte daquilo, minha vida seria mais fazer parte daquilo, minha vida seria mais  
ou menos como um dos episódios de The Vampire Diaries só que sem finalou menos como um dos episódios de The Vampire Diaries só que sem final   
de temporada por um bom tempo. de temporada por um bom tempo. 

Quando  chegamos  na  cidade  fomos  convidadas  para  umaQuando  chegamos  na  cidade  fomos  convidadas  para  uma  
“comemoração”.“comemoração”.

—— Comemoração?! Comemoração?!
Repeti  diante  da  proposta  de  Léo  “Aff,  fala  sério,  como  assimRepeti  diante  da  proposta  de  Léo  “Aff,  fala  sério,  como  assim  

comemoração”?comemoração”?
—— Não,  Obrigada.  -  respondi  meio  azeda,  não  tinha  o  que Não,  Obrigada.  -  respondi  meio  azeda,  não  tinha  o  que  

comemorar afinal.comemorar afinal.
—— Ai Lavígnia, por favor, vamos. Não seja chata. - Mariana, como Ai Lavígnia, por favor, vamos. Não seja chata. - Mariana, como   

sempre.sempre.
—— Eu sou chata! - Respondi dando as costas já em frente de casa. Eu sou chata! - Respondi dando as costas já em frente de casa.
Eles ficaram reclamando, mas eu não estava nem aí, não iria cederEles ficaram reclamando, mas eu não estava nem aí, não iria ceder   

às pressões deles. Aquele povo era muito doido, eu sempre desconfiei! Eàs pressões deles. Aquele povo era muito doido, eu sempre desconfiei! E   
para piorar, minha irmã e prima se encaixavam direitinho naquela loucurapara piorar, minha irmã e prima se encaixavam direitinho naquela loucura  
toda, mas eu estava fora. Não dei a mínima para os protestos deles e entreitoda, mas eu estava fora. Não dei a mínima para os protestos deles e entrei   
em casa, indo diretamente para o meu quarto, tranquei a porta e me jogueiem casa, indo diretamente para o meu quarto, tranquei a porta e me joguei   
na  cama.  Muitos  e  muitos  pensamentos  vaguearam  por  minha  mente,na  cama.  Muitos  e  muitos  pensamentos  vaguearam  por  minha  mente,   
milhares de hipóteses e cenas do que provavelmente eu passaria. Por voltamilhares de hipóteses e cenas do que provavelmente eu passaria. Por volta   
das quatro da manhã, eu ainda acordada e pensando, percebi quando elasdas quatro da manhã, eu ainda acordada e pensando, percebi quando elas   
chegaram  aos  cochichos  e  risos  baixinhos.  Naquela  hora  eu  já  estavachegaram  aos  cochichos  e  risos  baixinhos.  Naquela  hora  eu  já  estava  
decidida: Preferia me matar do que obedecer a eles. Eu amava Damian edecidida: Preferia me matar do que obedecer a eles. Eu amava Damian e   
não me transformaria em sua inimiga, depois de decidir, finalmente dormi.não me transformaria em sua inimiga, depois de decidir, finalmente dormi.

Acordei bem tarde, por volta das dez e meia, me sentindo muitoAcordei bem tarde, por volta das dez e meia, me sentindo muito  
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bem. Finalmente havia chegado ao final daquele rolo gigante que começoubem. Finalmente havia chegado ao final daquele rolo gigante que começou  
quando aquele vampiro atacou a mim e a Caroline, e o melhor: eu estavaquando aquele vampiro atacou a mim e a Caroline, e o melhor: eu estava   
fora! Iria voltar para Porto Alegre, arrumar um novo emprego, voltar afora! Iria voltar para Porto Alegre, arrumar um novo emprego, voltar a  
fazer trilhas com o Rodrigo me empurrando de um algum paredão parafazer trilhas com o Rodrigo me empurrando de um algum paredão para  
fazer rapel e o melhor de tudo, ficaria com meu amado Damian. Aliás,fazer rapel e o melhor de tudo, ficaria com meu amado Damian. Aliás,   
onde ele estaria que não havia me dado nenhuma notícia? Chega daqueleonde ele estaria que não havia me dado nenhuma notícia? Chega daquele  
silêncio todo, mais tarde eu ligaria para ele.silêncio todo, mais tarde eu ligaria para ele.

Desci  para  tomar  café  e  fiquei  um  bom  tempo  sozinha  pois  asDesci  para  tomar  café  e  fiquei  um  bom  tempo  sozinha  pois  as  
meninas  só acordaram bem tarde.  Minha irmã chegou primeiro  –  todameninas  só acordaram bem tarde.  Minha irmã chegou primeiro  –  toda   
arrumada – e sentou-se do outro lado da mesa.arrumada – e sentou-se do outro lado da mesa.

—— Bom dia. - disse toda feliz. Bom dia. - disse toda feliz.
—— Boa tarde. - respondi eu – Aonde você vai? Boa tarde. - respondi eu – Aonde você vai?
—— Como assim, aonde eu vou? Nós vamos irmã. - corrigiu. Como assim, aonde eu vou? Nós vamos irmã. - corrigiu.
—— Nós vamos? - repeti levantado uma sobrancelha. Nós vamos? - repeti levantado uma sobrancelha.
—— Isso mesmo. Isso mesmo.
—— Não me lembro de ter concordado em ir a lugar algum. Não me lembro de ter concordado em ir a lugar algum.
—— Mas nem é preciso, né? Neitan marcou um pequeno treinamento Mas nem é preciso, né? Neitan marcou um pequeno treinamento   

para nós hoje. Agora somos diferentes. - disse orgulhosa.para nós hoje. Agora somos diferentes. - disse orgulhosa.
—— Treinamento? Como assim assim treinamento? - desesperei-me. Treinamento? Como assim assim treinamento? - desesperei-me.
—— Ai irmãzinha, você está devagar hoje. Não lembra que o Cardeal Ai irmãzinha, você está devagar hoje. Não lembra que o Cardeal   

ordenou  aos  Otman  que  nós  treinasse  e  nos  ensinassem  a  como  seordenou  aos  Otman  que  nós  treinasse  e  nos  ensinassem  a  como  se   
defender? Ontem o Neitan falou que agora como a aliança foi retomada e odefender? Ontem o Neitan falou que agora como a aliança foi retomada e o   
sangue  da  nossa  geração   foi  unido,  nossos  corpos  vão  começar  a  tersangue  da  nossa  geração   foi  unido,  nossos  corpos  vão  começar  a  ter   
muitas mudanças.muitas mudanças.

—— O quê?! - fiquei mais desesperada. O quê?! - fiquei mais desesperada.
—— Sim, isso não é demais? Vamos aos poucos desenvolvendo uma Sim, isso não é demais? Vamos aos poucos desenvolvendo uma   

força acima do comum, supermemória e agilidade. Como super-humanos.força acima do comum, supermemória e agilidade. Como super-humanos.
—— E  como você diz  isso com tanta  tranquilidade? Não pode ser E como você diz  isso com tanta  tranquilidade? Não pode ser   

possível. - com aquela eu não contava.possível. - com aquela eu não contava.
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—— E por que ficou assim? - minha irmã se espantou. E por que ficou assim? - minha irmã se espantou.
—— Assim o quê? - Mariana surgiu. Assim o quê? - Mariana surgiu.
—— A Lavígnia surtou ao saber das capacidades que teremos agora! A Lavígnia surtou ao saber das capacidades que teremos agora!
—— Viu? Deveria ter ido conosco ontem saberia de tudo pois o Neit Viu? Deveria ter ido conosco ontem saberia de tudo pois o Neit   

explicou.explicou.
—— Ah que se dane o que ele disse eu não ligo! - esbravejei ao me Ah que se dane o que ele disse eu não ligo! - esbravejei ao me   

levantar e comecei a caminhar pela cozinha nervosamente.levantar e comecei a caminhar pela cozinha nervosamente.
—— O que deu em você? - minha irmã estranhou. O que deu em você? - minha irmã estranhou.
—— Como assim o que me deu? Vocês não estão num filme ou numa Como assim o que me deu? Vocês não estão num filme ou numa  

série de tevê, isso é vida real e de repente um cara da igreja surge e diz quesérie de tevê, isso é vida real e de repente um cara da igreja surge e diz que  
vamos  nos  transformar  em caçadoras  de  vampiros  e   que  nunca  maisvamos  nos  transformar  em caçadoras  de  vampiros  e   que  nunca  mais   
nossas  vidas  serão  as  mesmas,  seremos  escravas  do  Vaticano  e  vocêsnossas  vidas  serão  as  mesmas,  seremos  escravas  do  Vaticano  e  vocês   
pulam de alegria com algo assim? - desabafei e elas trocaram um olhar depulam de alegria com algo assim? - desabafei e elas trocaram um olhar de  
cumplicidade.cumplicidade.

—— Eu  estou  satisfeita  pois  explica  todas  as  coisas  que  andavam Eu estou  satisfeita  pois  explica  todas  as  coisas  que  andavam  
acontecendo comigo. E tem mais, nunca consegui ser uma pessoa normalacontecendo comigo. E tem mais, nunca consegui ser uma pessoa normal   
mesmo, sempre viajei por vários lugares procurando algo que eu não sabiamesmo, sempre viajei por vários lugares procurando algo que eu não sabia   
o que era que preenchesse meu vazio e agora encontrei. - discursou minhao que era que preenchesse meu vazio e agora encontrei. - discursou minha   
irmã e me dando um choque ao mesmo temo.irmã e me dando um choque ao mesmo temo.

—— Então você não liga a mínima para a loucura que é isso tudo? Então você não liga a mínima para a loucura que é isso tudo?
—— Claro que ligo, é o que eu estive procurando há muito e agora Claro que ligo, é o que eu estive procurando há muito e agora   

que encontrei me sinto perfeita, completa.que encontrei me sinto perfeita, completa.
—— Você só pode estar louca! - contra-ataquei. Você só pode estar louca! - contra-ataquei.
—— Cara, o que você tem? - Mariana falou – Foi a primeira de nós a Cara, o que você tem? - Mariana falou – Foi a primeira de nós a  

descobrir tudo, foi atacada por um deles e sua melhor amiga foi morta e tudescobrir tudo, foi atacada por um deles e sua melhor amiga foi morta e tu   
não gosta de ser alguém que vai vingá-la?não gosta de ser alguém que vai vingá-la?

—— Hã? - fiquei boquiaberta com o que ela disse. Hã? - fiquei boquiaberta com o que ela disse.
—— Fala sério, Lavígnia, do jeito que tu está reagindo parece que quer Fala sério, Lavígnia, do jeito que tu está reagindo parece que quer   

fingir que nada disso nunca aconteceu. - alguns segundo de silêncio.fingir que nada disso nunca aconteceu. - alguns segundo de silêncio.
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—— Verdade. Eu quero mesmo agir como se tudo desde aquela noite Verdade. Eu quero mesmo agir como se tudo desde aquela noite  
em que fui  atacada fosse um sonho muito louco de quem assistiu Vanem que fui  atacada fosse um sonho muito louco de quem assistiu Van  
Helsing e The Vampire Diaries demais. Eu estou fora, entenderam? Helsing e The Vampire Diaries demais. Eu estou fora, entenderam? 

—— Como assim fora? - Ágatha pareceu não acreditar. Como assim fora? - Ágatha pareceu não acreditar.
—— Vou voltar para Porto Alegre e fingir que disso nunca aconteceu. Vou voltar para Porto Alegre e fingir que disso nunca aconteceu.  

- anunciei muito firme e as duas deixaram o queixo cair.- anunciei muito firme e as duas deixaram o queixo cair.
—— Você não está falando sério. - Mariana falou maneando a cabeça. Você não está falando sério. - Mariana falou maneando a cabeça.
—— Nunca falei tão sério em toda minha vida. Nunca falei tão sério em toda minha vida.
—— Cara, você enlouqueceu guria, só pode. Cara, você enlouqueceu guria, só pode.
—— E Você vai abandonar os Venatores assim como os covardes dos E Você vai abandonar os Venatores assim como os covardes dos   

nossos  antepassados  fizeram?  -  Ágatha  parou  em minha  frente,  estavanossos  antepassados  fizeram?  -  Ágatha  parou  em minha  frente,  estava  
muito séria.muito séria.

—— Eles  não  eram  covardes!  Tiveram  coragem  de  se  libertar  da Eles  não  eram  covardes!  Tiveram  coragem  de  se  libertar  da   
escravidão de Roma e deram a nós a oportunidade de uma vida normal,escravidão de Roma e deram a nós a oportunidade de uma vida normal,   
deixaram que escolhêssemos nossos destinos.deixaram que escolhêssemos nossos destinos.

—— E adiantou, Lavígnia? Hein? Vai me dizer que desde pequena E adiantou, Lavígnia? Hein? Vai me dizer que desde pequena  
não tinha pesadelos horríveis de gente morrendo e de criaturas estranhasnão tinha pesadelos horríveis de gente morrendo e de criaturas estranhas   
em batalhas antigas? - Ágatha gritou e eu estaquei.em batalhas antigas? - Ágatha gritou e eu estaquei.

—  —  Co-como  você  sabe?  -  gaguejei,  eu  nunca  havia  contado  aCo-como  você  sabe?  -  gaguejei,  eu  nunca  havia  contado  a  
ninguém.ninguém.

—— Por que isso aconteceu com todas nós? - Mariana respondeu meio Por que isso aconteceu com todas nós? - Mariana respondeu meio  
irônica e irritada. Alguns segundos de silêncio.irônica e irritada. Alguns segundos de silêncio.

—— Pois é, chega de pesadelos. - decidi. Pois é, chega de pesadelos. - decidi.
—— Como se eles fossem parar e você fosse viver feliz e normal para Como se eles fossem parar e você fosse viver feliz e normal para  

o resto da vida.  -  minha irmã sentenciou e suas palavras me deixaramo resto da vida.  -  minha irmã sentenciou e suas palavras me deixaram  
preocupada.preocupada.

—— Eu já descobri tudo, por que não iriam parar? Eu já descobri tudo, por que não iriam parar?
—— Porque se não cumprir a missão para a qual você existe, ela vai te Porque se não cumprir a missão para a qual você existe, ela vai te   

perseguir como um fantasma. - Mariana sentenciou de um jeito que meperseguir como um fantasma. - Mariana sentenciou de um jeito que me  
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estremeu.estremeu.
—— Deixa Mari, deve ter alguma boa razão para ela não querer ser Deixa Mari, deve ter alguma boa razão para ela não querer ser   

quem é.quem é.
—— Isso não faz sentido. - Mariana cruzou os braços. Isso não faz sentido. - Mariana cruzou os braços.
——Tem uma razão sim. Quero simplesmente viver uma vida normal.Tem uma razão sim. Quero simplesmente viver uma vida normal.   

- eu menti, a razão se chamava Damian.- eu menti, a razão se chamava Damian.
—— Você não vai conseguir. Você não vai conseguir.
—— Mas vou tentar. Mas vou tentar.
—— Chega disso. - Ágatha decidiu indo em direção à sala – Vamos Chega disso. - Ágatha decidiu indo em direção à sala – Vamos  

Mari, temos que começar a treinar.Mari, temos que começar a treinar.
—— É... e cumprir responsabilidades. É... e cumprir responsabilidades.
Disse Mariana e me lançou um olhar reprovador. Senti-me horrível.Disse Mariana e me lançou um olhar reprovador. Senti-me horrível.   

Porém, decidi que nada iria ser capaz de fazer-me mudar de ideia, minhaPorém, decidi que nada iria ser capaz de fazer-me mudar de ideia, minha  
vida era minha e ninguém mandaria nela, nem mesmo segredos milenares.vida era minha e ninguém mandaria nela, nem mesmo segredos milenares.   
Peguei me celular e liguei para Damian, ele precisava saber tudo que haviaPeguei me celular e liguei para Damian, ele precisava saber tudo que havia   
acontecido e quem eu descobri que deveria ser. Enquanto caminhava pelaacontecido e quem eu descobri que deveria ser. Enquanto caminhava pela   
cozinha a voz do outro lado indicou que o número estava fora da área decozinha a voz do outro lado indicou que o número estava fora da área de   
cobertura ou desligado.cobertura ou desligado.          

Soltei um suspiro aborrecido pois já fazia muitas semanas queSoltei um suspiro aborrecido pois já fazia muitas semanas que  
eu não o via nem mesmo falava com ele e muito menos sabia o queeu não o via nem mesmo falava com ele e muito menos sabia o que  
ele  estava  fazendo.  De repente  algo brilhou em minha mente.  Euele  estava  fazendo.  De repente  algo brilhou em minha mente.  Eu  
marcaria em minha pele  a  lembrança do nosso amor,  sem pensarmarcaria em minha pele  a  lembrança do nosso amor,  sem pensar  
muito mais, saí de casa em direção ao Centro.muito mais, saí de casa em direção ao Centro.

—— É essa que você quer? - indagou o tatuador ao olhar o desenho de É essa que você quer? - indagou o tatuador ao olhar o desenho de   
uma borboleta azul em seu catálogo onde eu apoiava o dedo.uma borboleta azul em seu catálogo onde eu apoiava o dedo.

—— Sim, quero essa. - confirmei satisfeita. Sim, quero essa. - confirmei satisfeita.
—— Onde vai querer? - o homem careca e cheio de tatoos perguntou. Onde vai querer? - o homem careca e cheio de tatoos perguntou.
—— Aqui.  -  indiquei  atrás  do  meu  ombro,  onde  Damian  havia Aqui.  -  indiquei  atrás  do  meu  ombro,  onde  Damian  havia  
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colocado a tatuagem temporária há alguns meses.colocado a tatuagem temporária há alguns meses.
—— Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá.
Anunciou  ele  antes  de  começar  todo  o  processo.  No  rádioAnunciou  ele  antes  de  começar  todo  o  processo.  No  rádio  

tocava um CD antigo do Aerosmith e por alguns minutos eu só ouvitocava um CD antigo do Aerosmith e por alguns minutos eu só ouvi  
Cryn e o barulhinho da máquina que rasgava minha pele. Não doeuCryn e o barulhinho da máquina que rasgava minha pele. Não doeu  
tanto quanto eu pensava e quando ele acabou, eu tinha uma lindatanto quanto eu pensava e quando ele acabou, eu tinha uma linda  
borboleta azul  e preta do tamanho de um morango atrás do meuborboleta azul  e preta do tamanho de um morango atrás do meu  
ombro.ombro.

—— Está aí. - anunciou orgulhoso do seu trabalho. Está aí. - anunciou orgulhoso do seu trabalho.
—— Ficou perfeita. Ficou perfeita.
Sorri ansiosa por mostrá-la a Damian. Depois voltei para casaSorri ansiosa por mostrá-la a Damian. Depois voltei para casa  

caminhando tranquilamente,  o  dia  estava nublado e  perfeito  paracaminhando tranquilamente,  o  dia  estava nublado e  perfeito  para  
isso. Ao me aproximar de casa, vi o carro de Neitan e ele encostadoisso. Ao me aproximar de casa, vi o carro de Neitan e ele encostado  
no capô com os braços cruzados. Parecia bravo.no capô com os braços cruzados. Parecia bravo.

—— Oi Neitan. - cumprimentei com um sorriso falso ao me aproximar Oi Neitan. - cumprimentei com um sorriso falso ao me aproximar  
e ganhei em troca uma expressão carrancuda.e ganhei em troca uma expressão carrancuda.

—— Pode me explicar o que você está fazendo? Pode me explicar o que você está fazendo?
— — Aff – revirei os olhos – se você veio reclamar por eu querer o queAff – revirei os olhos – se você veio reclamar por eu querer o que  

quiser da minha vida, está perdendo o seu tempo. - esbravejei passandoquiser da minha vida, está perdendo o seu tempo. - esbravejei passando  
por ele que segurou meu braço – me solta!por ele que segurou meu braço – me solta!

—— Você não tem ideia do que está fazendo sua garotinha mimada, Você não tem ideia do que está fazendo sua garotinha mimada,   
isso não é um capricho seu! - disse ele com tanta raiva que me assustou eisso não é um capricho seu! - disse ele com tanta raiva que me assustou e   
pestanejei um momento.pestanejei um momento.

—— Dane-se o que você pensa a meu respeito, eu vou fazer o que eu Dane-se o que você pensa a meu respeito, eu vou fazer o que eu   
quiser  da minha vida!  -  irritada soltei  meu braço com um puxão e  mequiser  da minha vida!  -  irritada soltei  meu braço com um puxão e  me  
surpreendi com minha força.surpreendi com minha força.

—— Lavígnia, espere! - pediu vindo atrás de mim pela frente da casa. Lavígnia, espere! - pediu vindo atrás de mim pela frente da casa.
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—— Não perca seu tempo, eu já disse. Não vou mudar de ideia. Não perca seu tempo, eu já disse. Não vou mudar de ideia.
—— Está  fazendo isso por ele,  não é?  -  ele  indagou cheio de ódio Está  fazendo isso por ele,  não é?  -  ele  indagou cheio de ódio   

assim que abri a porta da frente.assim que abri a porta da frente.
—— Em parte, sim. Mas isso é sobre mim, Neitan, é minha vida e eu Em parte, sim. Mas isso é sobre mim, Neitan, é minha vida e eu   

não vou ser uma escrava.não vou ser uma escrava.
—— Não seja hipócrita! Isso não convence nem a você mesma. Não seja hipócrita! Isso não convence nem a você mesma.
—— Chega Neitan! - quase gritei parando no meio da sala – Quem Chega Neitan! - quase gritei parando no meio da sala – Quem   

você pensa que é para vir  aqui  tomar satisfações  do que eu faço? Nãovocê pensa que é para vir  aqui  tomar satisfações  do que eu faço? Não  
somos nada um do outro, nada. - disparei cheia de raiva.somos nada um do outro, nada. - disparei cheia de raiva.

—  —  É  mesmo?  Pensei  que  fôssemos  amigos.  -  ele  pareceu  meioÉ  mesmo?  Pensei  que  fôssemos  amigos.  -  ele  pareceu  meio  
chateado.chateado.

—— Conhecidos. - corrigi enfrentando seu olhar – Você é amigo da Conhecidos. - corrigi enfrentando seu olhar – Você é amigo da  
Mariana e  pelo que vejo agora também da Ágatha,  mas para mim nãoMariana e  pelo que vejo agora também da Ágatha,  mas para mim não   
passa de um conhecido apenas, então não se mete na minha vida.passa de um conhecido apenas, então não se mete na minha vida.

—— É acho que eu concordo. Como poderia ser minha amiga a garota É acho que eu concordo. Como poderia ser minha amiga a garota   
que dorme com meu inimigo? - disparou friamente e meu sangue ferveu.que dorme com meu inimigo? - disparou friamente e meu sangue ferveu.

—— Sai daqui! - pedi entredentes, mas ele não parecia querer encerrar Sai daqui! - pedi entredentes, mas ele não parecia querer encerrar   
a discussão por ali.a discussão por ali.

—— Você está do lado errado desse tabuleiro, Lavígnia. Acha mesmo Você está do lado errado desse tabuleiro, Lavígnia. Acha mesmo  
que ele te ama? Hein? Acredita que ele vai deixar as várias mulheres queque ele te ama? Hein? Acredita que ele vai deixar as várias mulheres que  
tem  para  ficar  só  com  você  numa  historinha  romântica  ao  estilotem  para  ficar  só  com  você  numa  historinha  romântica  ao  estilo  
Crepúsculo?Crepúsculo?

—— Você não sabe o que está falando, para. Você não sabe o que está falando, para.
—— Não, você não sabe onde está metida. Ele está te usando para Não, você não sabe onde está metida. Ele está te usando para  

alguma coisa e quando conseguir o que quer ele vai te descartar Lavígnia,alguma coisa e quando conseguir o que quer ele vai te descartar Lavígnia,   
só  não vai  te  matar  porque isso  nos  colocaria  atrás  deles,  mas faria  sesó  não vai  te  matar  porque isso  nos  colocaria  atrás  deles,  mas faria  se   
pudesse.pudesse.

——  Cale-se  –  pedi  com  os  olhos  ardendo  pelas  lágrimas  queCale-se  –  pedi  com  os  olhos  ardendo  pelas  lágrimas  que  
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brotaram diante da hipótese das suas palavras serem verdadeiras – issobrotaram diante da hipótese das suas palavras serem verdadeiras – isso   
nunca poderia ser verdade. Damian me ama, eu sei disso.nunca poderia ser verdade. Damian me ama, eu sei disso.

—— Ai não é possível! - ele suspirou olhando para cima e depois me Ai não é possível! - ele suspirou olhando para cima e depois me  
fitou  –  você  está  cometendo  um erro  enorme.  Esse  infeliz  não  te  amafitou  –  você  está  cometendo  um erro  enorme.  Esse  infeliz  não  te  ama   
Lavígnia, você é inimiga dele, será que não entende?Lavígnia, você é inimiga dele, será que não entende?

—— Ele não sabe ainda quem eu sou. - rebati. Ele não sabe ainda quem eu sou. - rebati.
—— Ah ele sabe! Por isso está tão interessado em conseguir alguma Ah ele sabe! Por isso está tão interessado em conseguir alguma  

coisa de você.coisa de você.
—— Isso é mentira. Isso é mentira.
—— Lavígnia,  por  favor.  -  Neitan  caminhou  na  minha  direção  e Lavígnia,  por  favor.  -  Neitan  caminhou  na  minha  direção  e   

segurou delicadamente meus ombros – Nós fomos escolhidos para salvarsegurou delicadamente meus ombros – Nós fomos escolhidos para salvar  
vidas, se você negar cumprir sua missão muitas pessoas que seriam salvasvidas, se você negar cumprir sua missão muitas pessoas que seriam salvas   
por você vão morrer. Não somos muitos e as criaturas de almas sombriaspor você vão morrer. Não somos muitos e as criaturas de almas sombrias  
não  têm número,  precisamos  de  você.  Por  essa  razão  a  alma dos  seusnão  têm número,  precisamos  de  você.  Por  essa  razão  a  alma dos  seus   
antepassados te guiaram para cá de volta.antepassados te guiaram para cá de volta.

Ele disse tão terno que me deixou sem palavras.  Engoli  emEle disse tão terno que me deixou sem palavras.  Engoli  em  
seco sentindo o calor que suas mãos passavam para minha pele, seusseco sentindo o calor que suas mãos passavam para minha pele, seus  
verdes e profundos pareciam ver minha alma.verdes e profundos pareciam ver minha alma.

—— Não podem existir tanto vampiros assim no mundo. - desdenhei Não podem existir tanto vampiros assim no mundo. - desdenhei   
antes de me soltar de suas mãos.antes de me soltar de suas mãos.

—— Vampiros? - repetiu com um sorriso irônico – Então você acha Vampiros? - repetiu com um sorriso irônico – Então você acha  
que a única ameaça sobrenatural que existe são vampiros?que a única ameaça sobrenatural que existe são vampiros?

A  pergunta  dele  me  fez  congelar.  Fiquei  sem  reação  porA  pergunta  dele  me  fez  congelar.  Fiquei  sem  reação  por  
incontáveis segundo enquanto processava a nova informação.incontáveis segundo enquanto processava a nova informação.

—— E não são? - eu não tinha certeza se queria saber a resposta. E não são? - eu não tinha certeza se queria saber a resposta.
—  É  —  É  claro  que  não.  Eles  são  só  uma  das  pragas  malditas  queclaro  que  não.  Eles  são  só  uma  das  pragas  malditas  que  

assombram, matam e perseguem inocentes sem razão alguma. Há bruxas,assombram, matam e perseguem inocentes sem razão alguma. Há bruxas,   
lobisomens, fantasmas e criaturas tão malignas que não tem nem como darlobisomens, fantasmas e criaturas tão malignas que não tem nem como dar   
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nome.nome.
—— Não é possível.  -  sussurrei,  agora eu estava com medo, muito Não é possível.  -  sussurrei,  agora eu estava com medo, muito  

mesmo. mesmo. 
—— É sim, Lavígnia. O irmão do meu pai morreu no interior da Ásia É sim, Lavígnia. O irmão do meu pai morreu no interior da Ásia   

ao tentar caçar sozinho uma criatura assustadora. Os moradores da regiãoao tentar caçar sozinho uma criatura assustadora. Os moradores da região  
chamam de  chamam de  Knut,  Knut,  é uma coisa com forma humanóide, cinza com braçosé uma coisa com forma humanóide, cinza com braços  
compridos que durante a noite abre um espaço no telhado das casas e enfiacompridos que durante a noite abre um espaço no telhado das casas e enfia  
a  língua  para  cortar  bebês  e  tomar  o  sangue  deles.  Acontece  quea  língua  para  cortar  bebês  e  tomar  o  sangue  deles.  Acontece  que  
dificilmente uma criança consegue sobreviver  depois  disso.  E ele  aindadificilmente uma criança consegue sobreviver  depois  disso.  E ele  ainda  
está lá, solto e matando bebês mas é claro que você não importa muito nãoestá lá, solto e matando bebês mas é claro que você não importa muito não   
é mesmo? Você não se importa em ser enganada e manipulada desde queé mesmo? Você não se importa em ser enganada e manipulada desde que   
tenha aquele desgraçado na sua cama.tenha aquele desgraçado na sua cama.  

A  ofensa  dele  teria  me  deixado  muito  irritada  a  algunsA  ofensa  dele  teria  me  deixado  muito  irritada  a  alguns  
minutos, mas depois daquela revelação, eu estava em choque.minutos, mas depois daquela revelação, eu estava em choque.

—— Não seja tão covarde, Lavígnia, nem egoísta...  Tem mais gente Não seja tão covarde, Lavígnia, nem egoísta...  Tem mais gente   
que te ama.que te ama.

Neitan  ao  dizer  isso  ficou  olhando-me  parecendo  bemNeitan  ao  dizer  isso  ficou  olhando-me  parecendo  bem  
magoado comigo, mas naquele momento eu não pude perceber qualmagoado comigo, mas naquele momento eu não pude perceber qual  
o real sentido de suas palavras.o real sentido de suas palavras.

—— Vá embora, por favor. Vá embora, por favor.
Pedi evitando seu olhar. Ele não se moveu durante um bomPedi evitando seu olhar. Ele não se moveu durante um bom  

tempo,  talvez  estivesse  esperando  uma resposta  minha,  mas  essatempo,  talvez  estivesse  esperando  uma resposta  minha,  mas  essa  
resposta não chegou. Sem dizer nem mais uma palavra ele saiu semresposta não chegou. Sem dizer nem mais uma palavra ele saiu sem  
despedir-se.  Atirei-me no  sofá  da  sala  e  fiquei  pensando  durantedespedir-se.  Atirei-me no  sofá  da  sala  e  fiquei  pensando  durante  
várias horas em tudo que ele havia me dito, o mundo era um lugarvárias horas em tudo que ele havia me dito, o mundo era um lugar  
bem  mais  assustador  que  eu  imaginei  ao  descobrir  os  vampiros.bem  mais  assustador  que  eu  imaginei  ao  descobrir  os  vampiros.  
Fosse como fosse, eu já estava decidida de que bastava de pesadelosFosse como fosse, eu já estava decidida de que bastava de pesadelos  
em minha vida.  Eu  iria  voltar  para  casa  e  tentar  levar  uma vidaem minha vida.  Eu  iria  voltar  para  casa  e  tentar  levar  uma vida  
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normal. Bem, não tão normal assim pois o cara que eu amava era umnormal. Bem, não tão normal assim pois o cara que eu amava era um  
vampiro. Eu sabia que aquele romance não duraria muitos anos, jávampiro. Eu sabia que aquele romance não duraria muitos anos, já   
que eu envelheceria e ele não, mas estava disposta a passar com eleque eu envelheceria e ele não, mas estava disposta a passar com ele   
todos os anos da minha vida se ele quisesse. Eu sabia que não iriatodos os anos da minha vida se ele quisesse. Eu sabia que não iria   
durar para sempre mas como disse o poeta:durar para sempre mas como disse o poeta:

“Que não seja imortal, posto que é chama“Que não seja imortal, posto que é chama
mas que seja infinito enquanto dure.”mas que seja infinito enquanto dure.”

14. Descobrindo uma verdade 14. Descobrindo uma verdade 
ainda piorainda pior
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AA briga  com Neitan  havia  gerado  muitas  especulações.  Todos briga  com Neitan  havia  gerado  muitas  especulações.  Todos  

sabiam que havíamos brigado pois, segundo Mariana, quando ele voltousabiam que havíamos brigado pois, segundo Mariana, quando ele voltou   
para casa naquele dia estava furioso. Com insistência, minha irmã e primapara casa naquele dia estava furioso. Com insistência, minha irmã e prima  
arrancaram alguns detalhes de mim, mas fui bem discreta. Duas semanasarrancaram alguns detalhes de mim, mas fui bem discreta. Duas semanas  
passaram depois da nossa briga e deliberadamente eu fui ignorada.  Aspassaram depois da nossa briga e deliberadamente eu fui ignorada.  As   
garotas ficavam muito tempo com os Otman sendo treinadas,  iam pelagarotas ficavam muito tempo com os Otman sendo treinadas,  iam pela   
manhã e voltavam à noite. Eu já estava farta daquele tratamento de gelo, omanhã e voltavam à noite. Eu já estava farta daquele tratamento de gelo, o   
que eu precisava era voltar para os meus antigos amigos.que eu precisava era voltar para os meus antigos amigos.

Liguei  para Juliana naquele início de noite e  falei  que iria  voltarLiguei  para Juliana naquele início de noite e  falei  que iria  voltar   
para Porto Alegre. Ela ficou radiante e prometeu fazer uma festa quandopara Porto Alegre. Ela ficou radiante e prometeu fazer uma festa quando  
eu chegasse,  o que me animou bastante.  Quando liguei,  ela estava comeu chegasse,  o que me animou bastante.  Quando liguei,  ela estava com  
Rodrigo  e  os  outros  e  colocou  o  telefone  no  viva  voz,  de  modo  queRodrigo  e  os  outros  e  colocou  o  telefone  no  viva  voz,  de  modo  que   
pudemos conversar como nos velhos tempos. Senti-me muito bem-vindapudemos conversar como nos velhos tempos. Senti-me muito bem-vinda  
com o entusiasmo deles e o “é muito bom ter você de volta” de Rodrigo foicom o entusiasmo deles e o “é muito bom ter você de volta” de Rodrigo foi   
o que faltava para que eu fosse arrumar minhas coisas. Assim que levei ao que faltava para que eu fosse arrumar minhas coisas. Assim que levei a   
primeira mala para a sala a porta se abriu as meninas entraram sorridentesprimeira mala para a sala a porta se abriu as meninas entraram sorridentes   
e conversando muito animadas. Lídia estava com elas.e conversando muito animadas. Lídia estava com elas.

—— O  que  está  fazendo?  -  perguntou  minha  irmã  nitidamente O  que  está  fazendo?  -  perguntou  minha  irmã  nitidamente   
assustada.assustada.

—— Indo embora – fui categórica – como vai Lídia? - cumprimentei. Indo embora – fui categórica – como vai Lídia? - cumprimentei.
—— Oi Lavígnia, estou surpresa que você vai mesmo embora. Todos Oi Lavígnia, estou surpresa que você vai mesmo embora. Todos   

esperávamos que mudasse de ideia. - confessou a loirinha.esperávamos que mudasse de ideia. - confessou a loirinha.
—— Pois é... mas não mudei. Pois é... mas não mudei.
—— Por que está fazendo isso Lavígnia? - Mariana se aproximou de Por que está fazendo isso Lavígnia? - Mariana se aproximou de  

mim, estava claro que ninguém havia me levado a sério.mim, estava claro que ninguém havia me levado a sério.
—— É o fim da aventura. - dei de ombros – Eu tinha que descobrir É o fim da aventura. - dei de ombros – Eu tinha que descobrir  

toda a história de nossa família para poder ter paz e já descobri.  Pontotoda a história de nossa família para poder ter paz e já descobri.  Ponto   
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final.final.
—— Não, não é o ponto final. - minha irmã também se aproximou – E Não, não é o ponto final. - minha irmã também se aproximou – E   

você sabe muito bem disso, nunca vai poder ter paz se fugir de quem vocêvocê sabe muito bem disso, nunca vai poder ter paz se fugir de quem você   
é.é.

—— Aff – revirei os olhos – está com o discurso pronto, né? - rebati.  Aff – revirei os olhos – está com o discurso pronto, né? - rebati. 
—— O que deu em você afinal? - dessa vez foi Mariana. O que deu em você afinal? - dessa vez foi Mariana.
—— Eu não vou discutir isso outra vez, tenho certeza de que Neitan já Eu não vou discutir isso outra vez, tenho certeza de que Neitan já  

deve ter contado como foi quando tentou me dissuadir.deve ter contado como foi quando tentou me dissuadir.
—— Não, ele não contou nada. Pelo menos não para nós, meu irmão é Não, ele não contou nada. Pelo menos não para nós, meu irmão é   

um cavalheiro. - Lídia pareceu incomodada.um cavalheiro. - Lídia pareceu incomodada.
—— Bem, então eu digo, não vou mudar de ideia. Eu sinto muito, mas Bem, então eu digo, não vou mudar de ideia. Eu sinto muito, mas   

não quero isso para mim.não quero isso para mim.
Ao dizer isso, as três trocaram um olhar impaciente. Dei as costasAo dizer isso, as três trocaram um olhar impaciente. Dei as costas   

para subir as escadas e voltar ao meu quarto, tinha que trazer a segundapara subir as escadas e voltar ao meu quarto, tinha que trazer a segunda   
mala pois pretendia ir embora pela manhã.mala pois pretendia ir embora pela manhã.

—— Você fez uma tatuagem?! -  ouvi a voz surpresa de Mariana e Você fez uma tatuagem?! -  ouvi a voz surpresa de Mariana e   
soltei um pequeno suspiro.soltei um pequeno suspiro.

—— Fiz sim, finalmente tomei coragem. Fiz sim, finalmente tomei coragem.
—— Você  está  mudada.  -  decidiu  minha  irmã  mas  seu  olhar  era Você  está  mudada.  -  decidiu  minha  irmã  mas  seu  olhar  era  

reprovador.reprovador.
—— As pessoas mudam. - dei de ombros e então vi pela janela o carro As pessoas mudam. - dei de ombros e então vi pela janela o carro   

de  Neitan  estacionar.  Meu  estômago  chegou  a  se  retorcer  de  raiva  aode  Neitan  estacionar.  Meu  estômago  chegou  a  se  retorcer  de  raiva  ao  
lembrar das coisas que havia me dito.lembrar das coisas que havia me dito.

—— Vamos à sorveteria, quer ir também? - Lídia me convidou para Vamos à sorveteria, quer ir também? - Lídia me convidou para  
quebrar o clima tenso.quebrar o clima tenso.

—— Ah, não obrigada, tenho que terminar de arrumar minhas coisas, Ah, não obrigada, tenho que terminar de arrumar minhas coisas,   
vou embora amanhã.vou embora amanhã.

Anunciei e subi sem ao menos olhar para trás. Deixei a porta doAnunciei e subi sem ao menos olhar para trás. Deixei a porta do   
quarto aberta enquanto arrumava minha mala número 2, o computadorquarto aberta enquanto arrumava minha mala número 2, o computador   
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estava  ligando e  tocava  música.  Ouvi  quando elas  subiram para  pegarestava  ligando e  tocava  música.  Ouvi  quando elas  subiram para  pegar  
alguma coisa que vieram buscar.alguma coisa que vieram buscar.

—— Lavígnia? - a voz de Lídia soou na porta. Lavígnia? - a voz de Lídia soou na porta.
—— Entre. - dei um sorriso. Entre. - dei um sorriso.
—— Estive  pensando  se  você  me  deixaria  ver  a  caixa  que  vocês Estive  pensando  se  você  me  deixaria  ver  a  caixa  que  vocês   

encontraram.encontraram.
—— Ah, claro. - concordei indo em direção à cômoda – está aqui. Ah, claro. - concordei indo em direção à cômoda – está aqui.
Quando peguei  a  caixa na gaveta  meu coração estremeceu,  sentiQuando peguei  a  caixa na gaveta  meu coração estremeceu,  senti  

uma conexão tão grande, tão comovente. Com minha irmã falou que agorauma conexão tão grande, tão comovente. Com minha irmã falou que agora   
se sentia completa, senti o mesmo no momento em que a olhava.se sentia completa, senti o mesmo no momento em que a olhava.

—— Lavígnia? - a voz de Lídia me trouxe de novo para a realidade. Lavígnia? - a voz de Lídia me trouxe de novo para a realidade.
—— Ah, me distraí. É que ela é tão intrigante, tome. Ah, me distraí. É que ela é tão intrigante, tome.
—— Minha nossa – vi uma admiração respeitosa na feição dela – é Minha nossa – vi uma admiração respeitosa na feição dela – é   

como poder sentir o que eles sentiram quando a esconderam.como poder sentir o que eles sentiram quando a esconderam.
—— Sim, é verdade. - concordei meio incomodada. Sim, é verdade. - concordei meio incomodada.
—— Há três medalhões aqui... quantos tinham?  Há três medalhões aqui... quantos tinham? 
—— Cinco. Cinco.
—— Então  não  está  usando  o  seu.  -  deduziu  ela  e  eu  fiquei  em Então  não  está  usando  o  seu.  -  deduziu  ela  e  eu  fiquei  em  

silêncio, cada palavra dela era uma acusação dolorosa.silêncio, cada palavra dela era uma acusação dolorosa.
—— Ei Lid, você está aí – minha irmã apareceu na porta – Vamos Ei Lid, você está aí – minha irmã apareceu na porta – Vamos   

indo?                       indo?                       
—— Claro.  -  respondeu antes  de fechar  delicadamente a  caixa  e  a Claro.  -  respondeu antes  de fechar  delicadamente a  caixa  e  a  

deixar sobre a cama – obrigada por me deixar vê-la, Lavígnia.deixar sobre a cama – obrigada por me deixar vê-la, Lavígnia.
Lídia disse com toda sua doçura e um sorriso tão meigo que me fezLídia disse com toda sua doçura e um sorriso tão meigo que me fez   

ter aquela já conhecida sensação de conhecê-la há muito tempo. Só pudeter aquela já conhecida sensação de conhecê-la há muito tempo. Só pude  
dar um sorriso sem jeito e assentir.dar um sorriso sem jeito e assentir.

—— Não por isso. Não por isso.
—— Irmã, tem certeza de que não quer ir conosco? - Ágatha indagou. Irmã, tem certeza de que não quer ir conosco? - Ágatha indagou.
Na verdade, eu queria. Mas ainda estava muito brava com Neitan eNa verdade, eu queria. Mas ainda estava muito brava com Neitan e  
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imaginava que ele não devia estar sentindo-se muito diferente em relação aimaginava que ele não devia estar sentindo-se muito diferente em relação a  
mim. Eu não queria vê-lo.mim. Eu não queria vê-lo.

—— Não,  obrigada.  Eu preciso  mesmo terminar  isso.  -  repondi  ao Não,  obrigada.  Eu preciso  mesmo terminar  isso.  -  repondi  ao  
colocar  mais  uma  peça  de  roupa  na  mala  onde  Néftis  dormiacolocar  mais  uma  peça  de  roupa  na  mala  onde  Néftis  dormia  
tranquilamente.tranquilamente.

—— Espere, não vá embora ainda. - Lídia pediu – Vamos fazer uma Espere, não vá embora ainda. - Lídia pediu – Vamos fazer uma  
festa  no  sábado,  todos  os  anos  organizamos  uma  festa  beneficente  nofesta  no  sábado,  todos  os  anos  organizamos  uma  festa  beneficente  no  
centro da cidade. Nesse ano toda a verba arrecada será para a recuperaçãocentro da cidade. Nesse ano toda a verba arrecada será para a recuperação  
do antigo cinema, fique e nos ajude a arrumar tudo, você vai adorar.do antigo cinema, fique e nos ajude a arrumar tudo, você vai adorar.

Lídia me convidou, o que me deixou um tanto surpresa já queLídia me convidou, o que me deixou um tanto surpresa já que  
ela sempre havia sido um pouco mais reservada comigo. Talvez lá noela sempre havia sido um pouco mais reservada comigo. Talvez lá no  
fundo estivesse tentando fazer com que eu mudasse de ideia.fundo estivesse tentando fazer com que eu mudasse de ideia.

—— Bem eu... Bem eu...
—— Ah Lavígnia, por favor. O que tem de tão importante em Porto Ah Lavígnia, por favor. O que tem de tão importante em Porto  

Alegre  que  não  possa  esperar  mais  alguns  dias?  -  Ágatha  tentou  meAlegre  que  não  possa  esperar  mais  alguns  dias?  -  Ágatha  tentou  me  
convencer.convencer.

—— Nada não.  Nada não. 
—— Ótimo! - celebrou Lídia – estamos indo encontrar alguns amigos Ótimo! - celebrou Lídia – estamos indo encontrar alguns amigos   

para organizar as coisas, já que você não quer ir, vou encontrar algumapara organizar as coisas, já que você não quer ir, vou encontrar alguma  
tarefa que possa deixar com você.tarefa que possa deixar com você.

—— Tudo bem então, obrigada Lídia. Tudo bem então, obrigada Lídia.
Ao meu agradecimento ela respondeu com outro doce sorriso, logoAo meu agradecimento ela respondeu com outro doce sorriso, logo  

as  duas  saíram  se  despedindo  com  uma  aceno.  Soltei  um  suspiroas  duas  saíram  se  despedindo  com  uma  aceno.  Soltei  um  suspiro   
desconsolado e me atirei na cama. Era ótimo ficar na companhia deles, masdesconsolado e me atirei na cama. Era ótimo ficar na companhia deles, mas   
agora as coisas tinham mudado muito. Todos queriam de mim algo que euagora as coisas tinham mudado muito. Todos queriam de mim algo que eu  
não queria aceitar, isso com certeza me faria sempre a ovelha negra ou anão queria aceitar, isso com certeza me faria sempre a ovelha negra ou a   
desertora. Eu precisava tanto de Damian. Tinha que contar tantas coisas,desertora. Eu precisava tanto de Damian. Tinha que contar tantas coisas,   
queria  que  ele  me  abraçasse  fortemente  então  me  sentiria  protegida.queria  que  ele  me  abraçasse  fortemente  então  me  sentiria  protegida.   
Peguei o celular e liguei outra vez para ele, para minha surpresa, destaPeguei o celular e liguei outra vez para ele, para minha surpresa, desta   
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vez  chamou.  Depois  de  muitos  toques  finalmente  ouvi  a  voz  do  meuvez  chamou.  Depois  de  muitos  toques  finalmente  ouvi  a  voz  do  meu  
amado.amado.

—— Alô?  Alô? 
Ele atendeu com a voz sonolenta como se eu o tivesse acordado,Ele atendeu com a voz sonolenta como se eu o tivesse acordado,   

olhei  rapidamente  a  hora  e  eram  7:48,  bem,  para  um vampiro  seria  oolhei  rapidamente  a  hora  e  eram  7:48,  bem,  para  um vampiro  seria  o   
equivalente a 7:48 da manhã.equivalente a 7:48 da manhã.

—— Damian, sou eu Lavígnia. - falei com meu coração aos saltos e Damian, sou eu Lavígnia. - falei com meu coração aos saltos e  
houve um período de silêncio.houve um período de silêncio.

—— Lavígnia, minha querida que bom ouvir sua voz. Lavígnia, minha querida que bom ouvir sua voz.
—— Quem é? Quem é?
Ouvi uma voz feminina sussurrar tão baixo que não acreditei terOuvi uma voz feminina sussurrar tão baixo que não acreditei ter   

podido  ouvir,  assim  como  um  “shhh”  de  Damian,  como  se  estivessepodido  ouvir,  assim  como  um  “shhh”  de  Damian,  como  se  estivesse   
ordenando que alguém se calasse. Não acreditei naquilo, foi tão baixo queordenando que alguém se calasse. Não acreditei naquilo, foi tão baixo que  
eu poderia dizer ter ouvido minha imaginação. eu poderia dizer ter ouvido minha imaginação. 

—— Tem alguém com você? - perguntei sem pensar. Tem alguém com você? - perguntei sem pensar.
—— É claro que  não, de onde tirou isso? É claro que  não, de onde tirou isso?
—— Acho que estou imaginando coisas, quando você voltou, estou Acho que estou imaginando coisas, quando você voltou, estou  

com tanta saudade.com tanta saudade.
—— Faz pouco dias, esperava vê-la amanhã. Faz pouco dias, esperava vê-la amanhã.
Revelou ele para meu total espanto. Ele já tinha voltado da Europa eRevelou ele para meu total espanto. Ele já tinha voltado da Europa e  

não tinha me ligado para avisar? Aquilo ao mesmo tempo me magoounão tinha me ligado para avisar? Aquilo ao mesmo tempo me magoou  
como me deixou alerta. As palavras de Neitan passaram como um flash nacomo me deixou alerta. As palavras de Neitan passaram como um flash na   
minha mente.minha mente.

—— Por que não me ligou nem uma vez. - cobrei e poderia jurar que o Por que não me ligou nem uma vez. - cobrei e poderia jurar que o  
ouvi suspirar.ouvi suspirar.

—— Sinto muito, meu amor, eu não pude. A região onde eu estava Sinto muito, meu amor, eu não pude. A região onde eu estava  
não tinha sinal de celular. - pareceu uma evasiva.não tinha sinal de celular. - pareceu uma evasiva.

—— Mas  aqui  tem  sinal.  Poderia  ao  menos  me  avisar  que  tinha Mas  aqui  tem  sinal.  Poderia  ao  menos  me  avisar  que  tinha  
chegado.chegado.
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——  Como você está? - ele mudou totalmente o rumo da conversa.  Como você está? - ele mudou totalmente o rumo da conversa.
—— Estou bem. - respondi de um jeito que me surpreendi. Estou bem. - respondi de um jeito que me surpreendi.
—— Está em casa? Eu quero vê-la, não pode imaginar como senti falta Está em casa? Eu quero vê-la, não pode imaginar como senti falta   

do seu cheiro, da sua voz, seu calor... do seu cheiro, da sua voz, seu calor... 
Damian disse parecendo voltar ao normal,  romântico e carinhosoDamian disse parecendo voltar ao normal,  romântico e carinhoso  

como  sempre,  e  com  absoluta  certeza  eu  ouvi  uma  batida  bem  forte.como  sempre,  e  com  absoluta  certeza  eu  ouvi  uma  batida  bem  forte.   
Parecia alguém ter fechado uma porta com bastante raiva.Parecia alguém ter fechado uma porta com bastante raiva.

—— Que barulho foi esse? Que barulho foi esse?
—— O vento fechou a porta. - ele mentiu, pois nem mesmo uma brisa O vento fechou a porta. - ele mentiu, pois nem mesmo uma brisa   

soprava lá fora.soprava lá fora.
—— Claro. Claro.
—— Quero te ver. Vou a Porto Alegre agora. - anunciou parecendo Quero te ver. Vou a Porto Alegre agora. - anunciou parecendo  

ansioso de repente.ansioso de repente.
—— É melhor não. É melhor não.
—— Por quê?  Por quê? 
—— Estou aqui, Bom Jesus. - mais silêncio. Estou aqui, Bom Jesus. - mais silêncio.
—— Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava.
—— Estou percebendo. Estou percebendo.
—— Por que veio?  Por que veio? 
—— Só queria ficar longe daquela loucura toda que você já sabe. Só queria ficar longe daquela loucura toda que você já sabe.
—— O Conselho. O Conselho.
—— Eles mesmos. - eu disse e mais silêncio. Eles mesmos. - eu disse e mais silêncio.
—— Daqui há meia na praça em frente à Igreja. - ele propôs e meu Daqui há meia na praça em frente à Igreja. - ele propôs e meu  

coração bateu mais forte.coração bateu mais forte.
—— Estarei lá. Estarei lá.
—— Ótimo. Ótimo.
Decidiu ele e desligou. Fiquei parada um instante com o telefone naDecidiu ele e desligou. Fiquei parada um instante com o telefone na   

mão, pensando. Ele estava estranho. Em princípio pareceu evitar qualquermão, pensando. Ele estava estranho. Em princípio pareceu evitar qualquer  
tipo de intimidade depois voltou a ser como eu o conhecia e de  novo ficoutipo de intimidade depois voltou a ser como eu o conhecia e de  novo ficou  

         † † 295295  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

estranho.  Não  dei  atenção  e  atribuí  esse  fato  às  palavras  maldosas  deestranho.  Não  dei  atenção  e  atribuí  esse  fato  às  palavras  maldosas  de  
Neitan.  Fui  olhar-me no espelho na porta  do guarda-roupa,  meu shortNeitan.  Fui  olhar-me no espelho na porta  do guarda-roupa,  meu short   
jeans  e  minha  regatinha  branca  estavam  ótimos  para  um  passeio  dejeans  e  minha  regatinha  branca  estavam  ótimos  para  um  passeio  de   
começo  de  noite.  Como  tinha  tempo  e  eu  adorava  caminhar,  fuicomeço  de  noite.  Como  tinha  tempo  e  eu  adorava  caminhar,  fui   
caminhando mesmo. O centro estava movimentado e a praça em frente àcaminhando mesmo. O centro estava movimentado e a praça em frente à  
igreja tinha muita gente, deveria ser a animação pela festa de sábado, haviaigreja tinha muita gente, deveria ser a animação pela festa de sábado, havia  
uma faixa pendurada entre duas árvores anunciando o fato.uma faixa pendurada entre duas árvores anunciando o fato.

Procurei um lugar mais reservado. Um cantinho perto da rua ondeProcurei um lugar mais reservado. Um cantinho perto da rua onde  
havia um banco e sentei, estava louca de saudades do meu namorado, malhavia um banco e sentei, estava louca de saudades do meu namorado, mal   
podia esperar para vê-lo. O ronco de uma moto turbinada fez com quepodia esperar para vê-lo. O ronco de uma moto turbinada fez com que   
meu estômago se enchesse de borboletas, comecei a procurar ao redor demeu estômago se enchesse de borboletas, comecei a procurar ao redor de   
onde ele estava vindo. E então, em minha frente parou uma moto preta eonde ele estava vindo. E então, em minha frente parou uma moto preta e   
vermelha que era uma máquina de corrida que deveria custar uns milharesvermelha que era uma máquina de corrida que deveria custar uns milhares  
de reais. Damian estava maravilhoso, todo vestido de preto e é claro quede reais. Damian estava maravilhoso, todo vestido de preto e é claro que  
não usava capacete, seus cabelos loiros estavam mais compridos o que onão usava capacete, seus cabelos loiros estavam mais compridos o que o  
deixava  ainda  mais  irresistível.  Enquanto  ele  saía  da  moto  eu  medeixava  ainda  mais  irresistível.  Enquanto  ele  saía  da  moto  eu  me  
levantava, corri para ele e me atirei em seus braços. Ele me abraçou comlevantava, corri para ele e me atirei em seus braços. Ele me abraçou com  
força,  enquanto  um  de  seus  braços  enlaçava  minha  cintura,  o  outroforça,  enquanto  um  de  seus  braços  enlaçava  minha  cintura,  o  outro  
envolvia minhas costas e sua mão acariciava meus cabelos.envolvia minhas costas e sua mão acariciava meus cabelos.

—— Que saudade. - Ele disse várias vezes. Que saudade. - Ele disse várias vezes.
—— Meu amor. Meu amor.
Eu dizia apoiando meu rosto em peitoral e seu ombro. Era tão bomEu dizia apoiando meu rosto em peitoral e seu ombro. Era tão bom  

estar com ele outra vez, sentir seu perfume, era meu paraíso até que... umestar com ele outra vez, sentir seu perfume, era meu paraíso até que... um  
cheiro bem fraquinho mas extremamente nauseante de sangue me atingiucheiro bem fraquinho mas extremamente nauseante de sangue me atingiu  
e foi como se uma luz vermelha houvesse acendido dentro de mim. Umae foi como se uma luz vermelha houvesse acendido dentro de mim. Uma   
sensação, talvez um alerta, mas eu sabia que algo muito ruim e perigososensação, talvez um alerta, mas eu sabia que algo muito ruim e perigoso  
estava perto. Uma onda de fúria cutucou meu peito como uma espada emestava perto. Uma onda de fúria cutucou meu peito como uma espada em  
brasa e por alguns segundos senti um ódio mortal por Damian, abri meusbrasa e por alguns segundos senti um ódio mortal por Damian, abri meus   
olhos e foi  de forma involuntária que apertei  seus ombros cravando asolhos e foi  de forma involuntária que apertei  seus ombros cravando as  
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unhas neles. unhas neles. 
—— Você está linda. - ele disse ao se afastar para olhar meu rosto. Você está linda. - ele disse ao se afastar para olhar meu rosto.
—— Estou exatamente igual desde a última vez que me viu. - menti. Estou exatamente igual desde a última vez que me viu. - menti.
—— Impossível, sua beleza aumenta a cada dia. Impossível, sua beleza aumenta a cada dia.
Disse  antes  de  capturar  meus  lábios  em  um  beijo  de  cinema.Disse  antes  de  capturar  meus  lábios  em  um  beijo  de  cinema.  

Naquele  momento  eu não  não  senti  mais  nada.  Tudo havia  passado  eNaquele  momento  eu não  não  senti  mais  nada.  Tudo havia  passado  e  
correspondi seu beijo com paixão, nem me importava que tivesse público,correspondi seu beijo com paixão, nem me importava que tivesse público,   
pois com certeza algumas pessoas estariam olhando a cena. Mas a algunspois com certeza algumas pessoas estariam olhando a cena. Mas a alguns  
metros, do outro lado da praça, eu realmente estava sendo observada. Emetros, do outro lado da praça, eu realmente estava sendo observada. E  
aquele público iria me dar muita dor de cabeça mais tarde.aquele público iria me dar muita dor de cabeça mais tarde.
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                                                                                                                    ÁgathaÁgatha

Eu prestava atenção ao mesmo tempo às ideias de Líd para aEu prestava atenção ao mesmo tempo às ideias de Líd para a  
festa  e  minha  taça  gigante  de  sorvete  de  chocolate  com  menta  efesta  e  minha  taça  gigante  de  sorvete  de  chocolate  com  menta  e   
coberto com amendoim picado.coberto com amendoim picado.

—— Léo você atrapalha mais do que ajuda – Líd dizia ao irmão – fica Léo você atrapalha mais do que ajuda – Líd dizia ao irmão – fica   
paquerando todas as meninas que estão ajudando e ninguém faz nada.paquerando todas as meninas que estão ajudando e ninguém faz nada.

—— Alguém precisa se divertir, né? - rebateu ele. Alguém precisa se divertir, né? - rebateu ele.
—— Paquera todas as meninas? - Mariana olhou para ele torcendo o Paquera todas as meninas? - Mariana olhou para ele torcendo o  

nariz.nariz.
—— Com todo o respeito é claro. Com todo o respeito é claro.
Respondeu  Léo  e  todos  rimos.  Olhei  para  a  praça  ao  lado  daRespondeu  Léo  e  todos  rimos.  Olhei  para  a  praça  ao  lado  da   

sorveteria, estava bem animado por ali, várias pessoas passeavam, tinhamsorveteria, estava bem animado por ali, várias pessoas passeavam, tinham  
as típicas vans vendendo creps e outras coisas. Mas é claro que tudo issoas típicas vans vendendo creps e outras coisas. Mas é claro que tudo isso   
saiu completamente do foco ao ver minha irmã beijando um cara loiro esaiu completamente do foco ao ver minha irmã beijando um cara loiro e  
fortão que devia ter mais de um metro e oitenta com certeza. fortão que devia ter mais de um metro e oitenta com certeza. 

—— É a Lavígnia? É a Lavígnia?
Perguntei chamando a atenção de todos. No mesmo instante que osPerguntei chamando a atenção de todos. No mesmo instante que os   

viu, a expressão de Neitan mudou. Ele estava tranquilo e se divertia masviu, a expressão de Neitan mudou. Ele estava tranquilo e se divertia mas  
seu rosto se transformou numa máscara de ódio e seu olhar fuzilou osseu rosto se transformou numa máscara de ódio e seu olhar fuzilou os   
dois.dois.

—— Onde? - Mari indagou tentando encontrá-la – Sim, é ela mesma! Onde? - Mari indagou tentando encontrá-la – Sim, é ela mesma!
—— Quem é aquele cara, Mari? - inqueri. Quem é aquele cara, Mari? - inqueri.
—— É o namorado dela, mas... o que ele está fazendo aqui? É o namorado dela, mas... o que ele está fazendo aqui?
—— O namorado? - olhei para minha prima que assentiu. O namorado? - olhei para minha prima que assentiu.
—— Claro,  mas que estranho ele... Claro,  mas que estranho ele...
Mari interrompeu a fala e a colher caiu de sua mão. Prestei atençãoMari interrompeu a fala e a colher caiu de sua mão. Prestei atenção  
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então à expressão dos outros. Lídia olhava como se minha irmã estivesseentão à expressão dos outros. Lídia olhava como se minha irmã estivesse  
beijando o Fred Cruger, Zac e Léo pareciam incrédulos e alerta ao mesmobeijando o Fred Cruger, Zac e Léo pareciam incrédulos e alerta ao mesmo   
tempo mas Neit, estava transtornado. Mas o que tinha de mal em Lavígniatempo mas Neit, estava transtornado. Mas o que tinha de mal em Lavígnia   
estar  com o  namorado?  Olhei  outra  vez  e  agora  estavam conversandoestar  com o  namorado?  Olhei  outra  vez  e  agora  estavam conversando  
abraçados e com uma mão ele acariciava seu rosto. E diga-se de passagem,abraçados e com uma mão ele acariciava seu rosto. E diga-se de passagem,   
o cara era um gato.o cara era um gato.

——  Gente, por que essas caras? O que tem de mal?  Gente, por que essas caras? O que tem de mal?
—— Use seu treinamento, amor. Use seu treinamento, amor.

  Zac me indicou e sua voz era muito séria assim como seu olhar.Zac me indicou e sua voz era muito séria assim como seu olhar.  
Voltei a olhar para eles. Gostaria tanto de poder ouvir o que diziam mas euVoltei a olhar para eles. Gostaria tanto de poder ouvir o que diziam mas eu  
ainda  não  tinha  chegado  a  tal  patamar.  Depois  que  Lavígnia  e  Neitainda  não  tinha  chegado  a  tal  patamar.  Depois  que  Lavígnia  e  Neit   
retomaram a aliança juntando o sangue de nossas famílias, muitas coisasretomaram a aliança juntando o sangue de nossas famílias, muitas coisas   
começaram a mudar em mim, eu via muito melhor do que antes. Minhacomeçaram a mudar em mim, eu via muito melhor do que antes. Minha   
visão  estava muito  mais  nítida e  clara  e  eu podia  ouvir  cada uma dasvisão estava muito  mais  nítida e  clara  e  eu podia  ouvir  cada uma das  
pessoas nas mesas ao nosso redor, mesmo as que estavam  do outro ladopessoas nas mesas ao nosso redor, mesmo as que estavam  do outro lado  
da sorveteria. Mas não sabia se minhas novas habilidades iriam chegar umda sorveteria. Mas não sabia se minhas novas habilidades iriam chegar um  
dia ao ponto de ouvir tão longe.dia ao ponto de ouvir tão longe.

Analisei  as  pessoas  que  estavam  na  praça,  todas  tinham  umaAnalisei  as  pessoas  que  estavam  na  praça,  todas  tinham  uma  
espécie de aura de calor que eu não podia ver mas era como se eu pudesseespécie de aura de calor que eu não podia ver mas era como se eu pudesse  
perceber. Mesmo as que estavam sérias, sozinhas nos bancos e mexendoperceber. Mesmo as que estavam sérias, sozinhas nos bancos e mexendo  
no celular tinham algo vivo, colorido e quente que eu podia identificar.no celular tinham algo vivo, colorido e quente que eu podia identificar.   
Mas quando cheguei  no namorado de Lavígnia,  um baque.  O cara nãoMas quando cheguei  no namorado de Lavígnia,  um baque.  O cara não  
tinha nada. Parecia frio, apagado, assustador. Mais ou menos o que vocêtinha nada. Parecia frio, apagado, assustador. Mais ou menos o que você   
sentiria  entrando  num velório  e  comparar  os  vivos  com o  morto,  algosentiria  entrando  num velório  e  comparar  os  vivos  com o  morto,  algo  
invisível que você sabe que está ou não está ali. Então a ficha caiu.invisível que você sabe que está ou não está ali. Então a ficha caiu.

—— Não é possível. - saiu num sussurro.  Não é possível. - saiu num sussurro. 
—— É um deles! - Mariana finalmente falou depois de minutos calada. É um deles! - Mariana finalmente falou depois de minutos calada.
—— Não, não pode ser, é impossível. Ela  iria saber. - resisti. Não, não pode ser, é impossível. Ela  iria saber. - resisti.
—— Confie nos seus instintos, eles nunca vão te trair. - Léo falou Confie nos seus instintos, eles nunca vão te trair. - Léo falou
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—— O namorado da minha irmã é um vampiro? - sussurrei sabendo O namorado da minha irmã é um vampiro? - sussurrei sabendo   
que podiam me ouvir.que podiam me ouvir.

—— Sim. Sim.
Foi Léo que respondeu. Mas não era possível! Como a Lavígnia iriaFoi Léo que respondeu. Mas não era possível! Como a Lavígnia iria   

ser doida a tal ponto de namorar uma coisa daquelas?ser doida a tal ponto de namorar uma coisa daquelas?
—— Não acredito, ela não sabe o que ele é. Temos que ir lá para salvá- Não acredito, ela não sabe o que ele é. Temos que ir lá para salvá-

la. - Mari desesperou-se.la. - Mari desesperou-se.
—— Ela  sabe.  -  Neitan disse entredentes  e  finalmente nos  olhou – Ela  sabe.  -  Neitan disse entredentes  e  finalmente nos  olhou –  

Uma vez fui  atrás  de um transformado semi-imortal  que enchia minhaUma vez fui  atrás  de um transformado semi-imortal  que enchia minha  
paciência,  um tal  de  Juan.  Ele  e  outro  estavam atrás  da  Lavígnia  e  eupaciência,  um tal  de  Juan.  Ele  e  outro  estavam atrás  da  Lavígnia  e  eu   
cheguei bem na hora, peguei um mas o Juan fugiu. Foi então que aquelecheguei bem na hora, peguei um mas o Juan fugiu. Foi então que aquele   
maldito  apareceu,  nós  lutamos  e  quando  fui  atirar  nele,  Lavígnia  semaldito  apareceu,  nós  lutamos  e  quando  fui  atirar  nele,  Lavígnia  se   
colocou na frente e eu quase acertei ela. colocou na frente e eu quase acertei ela. 

Ao final do relato dele todos estávamos de boca aberta.Ao final do relato dele todos estávamos de boca aberta.
—— Essa parte você não nos contou. - cobrou Lídia. Essa parte você não nos contou. - cobrou Lídia.
—— Não quis que vocês a julgassem. Não quis que vocês a julgassem.
—— E você ainda a defende? - quase gritei louca da vida. E você ainda a defende? - quase gritei louca da vida.
—— Clama gente, ela pode não ter entendido nada e achou que você Clama gente, ela pode não ter entendido nada e achou que você  

fosse uma bandido que queria matar matar o namorado dela. - Mari tentoufosse uma bandido que queria matar matar o namorado dela. - Mari tentou  
defender minha irmã também.defender minha irmã também.

—— Ele a pegou nos braços e saltou uma parede. - concluiu ele e um Ele a pegou nos braços e saltou uma parede. - concluiu ele e um  
minutos de silêncio. minutos de silêncio. 

—— É por isso que ela não quer ser venatora. - Zac falou. É por isso que ela não quer ser venatora. - Zac falou.
—— Vou quebrar a cara dela! - decidi já levantando-me da cadeira. Vou quebrar a cara dela! - decidi já levantando-me da cadeira.
—— Ágatha espera – Zac pediu – se fizer isso só vai piorar as coisas, Ágatha espera – Zac pediu – se fizer isso só vai piorar as coisas,   

ela vai se sentir obrigada a ficar do nosso lado.ela vai se sentir obrigada a ficar do nosso lado.
—— E não é? - indaguei. E não é? - indaguei.
—— Ela tem que vir por vontade e não por imposição, é a missão da Ela tem que vir por vontade e não por imposição, é a missão da  

nossa vida Ágatha, amamos o que fazemos e vocês têm que amar também.nossa vida Ágatha, amamos o que fazemos e vocês têm que amar também.   
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- Lid falou e eu sentei pois já estava chamando a atenção de todos.- Lid falou e eu sentei pois já estava chamando a atenção de todos.
—— Mas ela só pode estar louca! - dessa vez foi Mari – O que ela acha Mas ela só pode estar louca! - dessa vez foi Mari – O que ela acha   

que um... um... um deles vai querer com ela? Casar e ter filhos? Ela estáque um... um... um deles vai querer com ela? Casar e ter filhos? Ela está   
achando que está na saga Crepúsculo?achando que está na saga Crepúsculo?

—— Ele que alguma coisa, isso é óbvio. - Neit agora – No mundo real Ele que alguma coisa, isso é óbvio. - Neit agora – No mundo real  
essas criaturas jamais se apaixonariam por uma humana, acho que ele aessas criaturas jamais se apaixonariam por uma humana, acho que ele a   
está usando para nos espionar.está usando para nos espionar.

—— Isso  é  óbvio,  mas  o  que  o  clã  dele  estará  tramando?  -  Léo Isso  é  óbvio,  mas  o  que  o  clã  dele  estará  tramando?  -  Léo   
perguntou.perguntou.

—— Ela  do  lado  deles  seria  uma  arma  muito  poderosa,  não  se Ela  do  lado  deles  seria  uma  arma  muito  poderosa,  não  se  
lembram que eles tem uma briga bem antiga com alguns clãs daqui e dalembram que eles tem uma briga bem antiga com alguns clãs daqui e da   
Europa? - Lid foi na opção mais provável.Europa? - Lid foi na opção mais provável.

—— Poder ser, irmã. Mas para isso ele teria que... - pelo visto Neit não Poder ser, irmã. Mas para isso ele teria que... - pelo visto Neit não  
teve coragem de terminar a frase e eu deduzi.teve coragem de terminar a frase e eu deduzi.

—— Transformá-la. Transformá-la.
—— Seria  uma  aquisição  e  tanto  para  eles,  depois  de  muito  bem Seria  uma  aquisição  e  tanto  para  eles,  depois  de  muito  bem  

treinada Lavígnia pode destruir muitos imortais sozinha. - Zac disse eutreinada Lavígnia pode destruir muitos imortais sozinha. - Zac disse eu   
senti ainda mais vontade de bater naquela estúpida.senti ainda mais vontade de bater naquela estúpida.

—— Ai cara que perigo! Ela colocou esse ser dentro da nossa casa... e Ai cara que perigo! Ela colocou esse ser dentro da nossa casa... e   
na minha festa de aniversário! - Mari se revoltou.na minha festa de aniversário! - Mari se revoltou.

—— E o que vamos fazer? - Lid indagou. E o que vamos fazer? - Lid indagou.
           —           — Nada, vamos deixar que ela se decepcione, uma hora ou outra ele Nada, vamos deixar que ela se decepcione, uma hora ou outra ele  
vai mostrar de verdade quem é. - respondeu Neit claramente decepcionadovai mostrar de verdade quem é. - respondeu Neit claramente decepcionado  
com minha irmã, estava tão na cara o quanto ele gostava dela.com minha irmã, estava tão na cara o quanto ele gostava dela.
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                                          LavígniaLavígnia

Aquele  beijo  foi  maravilhoso.  Damian  nunca  havia  me  beijadoAquele  beijo  foi  maravilhoso.  Damian  nunca  havia  me  beijado  
daquela forma, com tanta paixão. Correspondi ao seu beijo com vontadedaquela forma, com tanta paixão. Correspondi ao seu beijo com vontade  
enquanto abraçava seu pescoço, mas então me contive pois nunca tinhaenquanto abraçava seu pescoço, mas então me contive pois nunca tinha  
sido tão ousada. Afastei-me.sido tão ousada. Afastei-me.

—— Está bem, está bem me desculpe.  -  disse ele apertando minha Está bem, está bem me desculpe.  -  disse ele apertando minha  
cintura.cintura.

—— Estava com saudades, pelo jeito. Estava com saudades, pelo jeito.
—— Demais. - ele confirmou abraçando-me e enlacei seu pescoço, mas Demais. - ele confirmou abraçando-me e enlacei seu pescoço, mas  

mantive certa distância. mantive certa distância. 
—— Então por que você não me ligou nem uma vez? Então por que você não me ligou nem uma vez?
—— Não pude, estava em um lugar muito isolado da Europa onde Não pude, estava em um lugar muito isolado da Europa onde  

não pegava sinal e lembre-se que não foi uma viagem a passeio.não pegava sinal e lembre-se que não foi uma viagem a passeio.
Damian se explicou mas não sei porque, não me convenceu. Sorri eDamian se explicou mas não sei porque, não me convenceu. Sorri e   

acariciei seus cabelos e então outra surpresa, ele tinha uma cicatriz, duasacariciei seus cabelos e então outra surpresa, ele tinha uma cicatriz, duas   
na verdade.  Dois  furinhos no pescoço,  havia  sido uma mordida estavana verdade.  Dois  furinhos no pescoço,  havia  sido uma mordida estava   
claro.  Mas  bem  mais  apagadas  tinham  muitas  outras,  mas  eram  tãoclaro.  Mas  bem  mais  apagadas  tinham  muitas  outras,  mas  eram  tão   
discretas que antes com minha visão humana e normal eu nunca tinhadiscretas que antes com minha visão humana e normal eu nunca tinha  
visto. visto. 

—— Claro – concordei desconfiada mas ele não notou – e como foi? Claro – concordei desconfiada mas ele não notou – e como foi?
—— Complicado, mas é melhor não falar disso. E então, tem alguma Complicado, mas é melhor não falar disso. E então, tem alguma  

novidade sobre o Conselho? - ele quis saber e eu senti outra pontada denovidade sobre o Conselho? - ele quis saber e eu senti outra pontada de   
raiva, seria cautelosa.raiva, seria cautelosa.

—— Sim, eu saí. - respondi com uma meia-verdade.  Sim, eu saí. - respondi com uma meia-verdade. 
—— Saiu? - Damian pareceu incrédulo e irritado ao mesmo tempo – Saiu? - Damian pareceu incrédulo e irritado ao mesmo tempo –   

Por que saiu?Por que saiu?
—— Porque eu quis. Não suportava mais tantos segredos e loucuras. Porque eu quis. Não suportava mais tantos segredos e loucuras.
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—— Você saiu sem descobrir tudo que tinham para te contar? Você saiu sem descobrir tudo que tinham para te contar?
—— E por que você não me conta? Pelo jeito você sabe. - desafiei o E por que você não me conta? Pelo jeito você sabe. - desafiei o   

que o irritou mais ainda.que o irritou mais ainda.
—— Porque esse segredo não é meu e na verdade nem me agrada Porque esse segredo não é meu e na verdade nem me agrada  

muito.muito.
—— Você e seus mistérios. - falei ao me fastar um pouco. Você e seus mistérios. - falei ao me fastar um pouco.
—— Você também tem os seus – Damian disse ao soltar minha cintura Você também tem os seus – Damian disse ao soltar minha cintura  

forçando que eu me afastasse com isso – e o que você andou fazendo porforçando que eu me afastasse com isso – e o que você andou fazendo por   
aqui?aqui?

—— Só descansando. Quero um pouco de paz antes de voltar para Só descansando. Quero um pouco de paz antes de voltar para  
casa. - respondi indo me sentar naquele banquinho de frente para ele.casa. - respondi indo me sentar naquele banquinho de frente para ele.

—— Hum... então pretende voltar para casa – sentou-se ao meu lado – Hum... então pretende voltar para casa – sentou-se ao meu lado –   
e sua prima? - ele procurou meus olhos e isso me incomodou, ele podiae sua prima? - ele procurou meus olhos e isso me incomodou, ele podia  
sondar minhas lembranças.sondar minhas lembranças.

—— Está ótima – desviei o olhar discretamente – também veio para Está ótima – desviei o olhar discretamente – também veio para   
visitar os amigos. - quando respondi ele pensou alguns segundos.visitar os amigos. - quando respondi ele pensou alguns segundos.

—— Ela é muito próxima deles, não é? Ela é muito próxima deles, não é?
—— Ah, isso sim, eles se adoram. Ah, isso sim, eles se adoram.
—— E você gosta deles assim? - investigou ele. E você gosta deles assim? - investigou ele.
—— Não tanto, mas eles são legais. Não tanto, mas eles são legais.
Assim  que  respondi  ele  sorriu  e  tocou  meu  rosto  com  carinho,Assim  que  respondi  ele  sorriu  e  tocou  meu  rosto  com  carinho,   

geralmente a pele dele era morna e quase fria, às vezes até gelada, masgeralmente a pele dele era morna e quase fria, às vezes até gelada, mas   
naquele momento estava quente. Tinha algo tão estranho com ele... ou eranaquele momento estava quente. Tinha algo tão estranho com ele... ou era   
comigo.comigo.

—— Fiquei  muito satisfeito que você está morando aqui.  Fica mais Fiquei  muito satisfeito que você está morando aqui.  Fica mais   
fácil para te ver.fácil para te ver.

—— Mas infelizmente não vai durar, quero voltar logo para casa. Mas infelizmente não vai durar, quero voltar logo para casa.
—— É  uma pena,  pois  é  muito  conveniente  ter  você  por  perto.    É  uma pena,  pois  é  muito  conveniente  ter  você  por  perto.   
Damian falou beijando o cantinho da minha boca e eu senti  umaDamian falou beijando o cantinho da minha boca e eu senti  uma  
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ambiguidade na sua  frase.  Desde que o  meu sangue e  o  de  Neitan  seambiguidade na sua  frase.  Desde que o  meu sangue e  o  de  Neitan  se   
uniram, tantas coisas tinham mudado. Eu estava desconfiando de tudo.uniram, tantas coisas tinham mudado. Eu estava desconfiando de tudo.   
Que loucura, Damian me amava e eu poderia confiar nele. Eu contaria queQue loucura, Damian me amava e eu poderia confiar nele. Eu contaria que  
minha família também era caçadora, mas não contaria que os Otman eramminha família também era caçadora, mas não contaria que os Otman eram   
também. E diria que por ele eu havia desistido de ser uma caçadora portambém. E diria que por ele eu havia desistido de ser uma caçadora por   
ele. Mas aquele não era o momento.ele. Mas aquele não era o momento.

—— Fiz uma coisinha. - falei tocando seu nariz perfeito. Fiz uma coisinha. - falei tocando seu nariz perfeito.
—— O quê? - ele sorriu. O quê? - ele sorriu.
—— Olha. - eu disse ao me virar e puxar um pouquinho a blusa – fiz Olha. - eu disse ao me virar e puxar um pouquinho a blusa – fiz   

uma tatuagem para lembrar daquele nosso encontro.uma tatuagem para lembrar daquele nosso encontro.
—— Ah, Lavígnia. Ah, Lavígnia.
Ele  pareceu  muito  surpreso.  Passou  a  mão  demoradamente  pelaEle  pareceu  muito  surpreso.  Passou  a  mão  demoradamente  pela   

tatuagem e depois a beijou o que me fez arrepiar toda.tatuagem e depois a beijou o que me fez arrepiar toda.
—— É para que eu me lembre sempre de você. - falei baixinho e ele É para que eu me lembre sempre de você. - falei baixinho e ele   

me abraçou.me abraçou.
—— Eu amo você. - disse no meu ouvido e apoiei a cabeça no seu Eu amo você. - disse no meu ouvido e apoiei a cabeça no seu  

ombro.ombro.
—— Quero ficar com você para sempre. - confessei. Quero ficar com você para sempre. - confessei.
—— Para sempre? - ele repetiu parecendo surpreso. Para sempre? - ele repetiu parecendo surpreso.
—— Que seja infinito enquanto dure. Que seja infinito enquanto dure.
—— Sabe que posso fazer com que fiquemos juntos por muito tempo, Sabe que posso fazer com que fiquemos juntos por muito tempo,  

não é mesmo?não é mesmo?
Eu entendi o que ele insinuou. Mas meu estômago se contraiu com aEu entendi o que ele insinuou. Mas meu estômago se contraiu com a  

hipótese,  eu  não  estava  disposta  a  virar  uma  caçadora  mas  ser  umahipótese,  eu  não  estava  disposta  a  virar  uma  caçadora  mas  ser  uma   
vampira  estava  no  mesmo  patamar:  nunca!  Virei  em  seus  braços  paravampira  estava  no  mesmo  patamar:  nunca!  Virei  em  seus  braços  para  
encará-lo.encará-lo.

—— Sou o “para sempre” mais curto que você terá, Damian. Sei que Sou o “para sempre” mais curto que você terá, Damian. Sei que  
sou humana e que você um dia vai se afastar de mim, mas enquanto issosou humana e que você um dia vai se afastar de mim, mas enquanto isso  
não  acontecer,  eu  quero  ficar  contigo.  -  expus  minha  alma,  Damiannão  acontecer,  eu  quero  ficar  contigo.  -  expus  minha  alma,  Damian   
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encarou meus olhos com pesar.encarou meus olhos com pesar.
—— Queria que você fosse meu “para sempre” mais longo do que Queria que você fosse meu “para sempre” mais longo do que  

jamais tive ou terei. - confessou e eu suspirei.jamais tive ou terei. - confessou e eu suspirei.
—— Que seja infinito enquanto dure. - falei com um meio sorriso mas Que seja infinito enquanto dure. - falei com um meio sorriso mas  

ele estava muito sério – certo?ele estava muito sério – certo?
—— Claro... - concordou – Lavígnia? Claro... - concordou – Lavígnia?
—— Sim? Sim?
—— O quanto você me ama? - ele estava sério demais e eu pisquei. O quanto você me ama? - ele estava sério demais e eu pisquei.
—— Muito. - fui categórica. Muito. - fui categórica.
—— Ao ponto de perdoar-me se eu te decepcionasse? Ao ponto de perdoar-me se eu te decepcionasse?
—— Espera – afastei-me um pouco, confusa – quer dizer algo a mim? Espera – afastei-me um pouco, confusa – quer dizer algo a mim?
Damian olhou meu rosto  por alguns segundos,  depois  seu olharDamian olhou meu rosto  por alguns segundos,  depois  seu olhar  

vagueou pelo nada atrás de mim. Ele estava pensativo. Parecia receoso evagueou pelo nada atrás de mim. Ele estava pensativo. Parecia receoso e   
relutante,  o que me deixou com medo. Será que ele iria despedir-se derelutante,  o que me deixou com medo. Será que ele iria despedir-se de   
mim tão cedo? Desisti em grande parte de ser caçadora por ele.mim tão cedo? Desisti em grande parte de ser caçadora por ele.

—— Uma noite eu te avisei que você chegaria a odiar-me. - lembrou. Uma noite eu te avisei que você chegaria a odiar-me. - lembrou.
—— Mas não aconteceu. - afirmei contando que ele se referisse ao fato Mas não aconteceu. - afirmei contando que ele se referisse ao fato   

de minha família ser a segunda da aliança venatora.de minha família ser a segunda da aliança venatora.
—— Ainda não. Ainda não.
—— Por  que  fala  assim?  Está  deixando-me confusa,  o  que  houve, Por  que  fala  assim?  Está  deixando-me confusa,  o  que  houve,  

Damian?Damian?
—— Um dia você terá que fazer uma escolha e temo que não será por Um dia você terá que fazer uma escolha e temo que não será por   

mim.mim.
—— Sofia previu isso? - disparei curiosa, ela poderia já ter visto meus Sofia previu isso? - disparei curiosa, ela poderia já ter visto meus   

últimos passos com os Otman.últimos passos com os Otman.
—— Não – respondeu com um sorriso melancólico – tudo relativo a Não – respondeu com um sorriso melancólico – tudo relativo a   

você já está se tornando obscuro, misterioso como se algo cobrisse sua vidavocê já está se tornando obscuro, misterioso como se algo cobrisse sua vida  
com uma fumaça negra. Sofia não consegue mais ver você.com uma fumaça negra. Sofia não consegue mais ver você.

Confessou ele e então entendi o que o estava angustiando. DamianConfessou ele e então entendi o que o estava angustiando. Damian  
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sabia que eu era da geração Durani que voltava ao chamado e temia quesabia que eu era da geração Durani que voltava ao chamado e temia que   
por isso eu o odiasse.por isso eu o odiasse.

—— Você sabe. - constatei. Você sabe. - constatei.
—— Sei. - confessou sondando meus olhos mas não havia nenhuma Sei. - confessou sondando meus olhos mas não havia nenhuma  

emoção.emoção.
—— Como soube?  Como soube? 
—— Venha – levantou-se estendendo a mão – você precisa conhecer Venha – levantou-se estendendo a mão – você precisa conhecer   

um lugar.um lugar.
—— Onde vamos. - indaguei desconfiada. Onde vamos. - indaguei desconfiada.
—— Confie em mim. Confie em mim.
Damian pediu e eu atendi sem fazer a menor ideia de que um diaDamian pediu e eu atendi sem fazer a menor ideia de que um dia   

me arrependeria  com toda alma de ter  confiado nele.  Subimos em suame arrependeria  com toda alma de ter  confiado nele.  Subimos em sua  
moto e em alta velocidade, saímos da cidade. Fomos tão longe que chegueimoto e em alta velocidade, saímos da cidade. Fomos tão longe que cheguei   
a pensar que estávamos fora de Bom Jesus. Então nos embrenhamos naa pensar que estávamos fora de Bom Jesus. Então nos embrenhamos na  
mata. Damian dirigia feito um louco, sem medo algum. Escondi meu rostomata. Damian dirigia feito um louco, sem medo algum. Escondi meu rosto  
em seu ombro pois  o  vento secava meus olhos e  galhos  me açoitavamem seu ombro pois  o  vento secava meus olhos e  galhos  me açoitavam  
enquanto a moto corria e saltava por entre árvores. Até que chegamos emenquanto a moto corria e saltava por entre árvores. Até que chegamos em   
uma pequena clareira onde havia uma casa simples feita de pedra comuma pequena clareira onde havia uma casa simples feita de pedra com  
portas e janelas de madeira bem desgastadas pelo tempo.portas e janelas de madeira bem desgastadas pelo tempo.

—— Que lugar é esse?  Que lugar é esse? 
Perguntei com medo e então um lapso como um slide piscou emPerguntei com medo e então um lapso como um slide piscou em  

minha mente. A mulher de cabelos cacheados e negros que eu havia vistominha mente. A mulher de cabelos cacheados e negros que eu havia visto   
em meu quarto  estava  caída  no  chão  e  mesmo estando  toda  de  preto,em meu quarto  estava  caída  no  chão  e  mesmo estando  toda  de  preto,  
estava ferida e sangrava.  estava ferida e sangrava.  “Vou me vingar dele”  “Vou me vingar dele”  ecoou sua voz por minhaecoou sua voz por minha  
mente.mente.

—— Lavígnia? - Damian me chamou e não pareceu ser pela primeira Lavígnia? - Damian me chamou e não pareceu ser pela primeira   
vez.vez.

—— O quê? - indaguei confusa. O quê? - indaguei confusa.
—— Tudo bem? Tudo bem?
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—— Só estou assustada com esse lugar, por que viemos aqui? Só estou assustada com esse lugar, por que viemos aqui?
—— Sua ancestral Ariadne usava esse lugar como esconderijo. Sua ancestral Ariadne usava esse lugar como esconderijo.
—— E  como você  sabe  disso?  Você  a  conheceu?  -  ele  pensou  um E  como você  sabe  disso?  Você  a  conheceu?  -  ele  pensou  um  

pouco para responder.pouco para responder.
—— Foi ela quem estabeleceu a paz entre nossas famílias. Foi ela quem estabeleceu a paz entre nossas famílias.
Ele disse solene e eu lembrei dos sonhos. A mulher ao pé da grandeEle disse solene e eu lembrei dos sonhos. A mulher ao pé da grande  

araucária era a mesma que eu tinha acabado de ver sangrando.araucária era a mesma que eu tinha acabado de ver sangrando.
—— Ariadne... já ouvi esse nome antes. Ariadne... já ouvi esse nome antes.
—— Provavelmente já que tem andado tanto com os Von Otman. - Provavelmente já que tem andado tanto com os Von Otman. -   

acusou.acusou.
—— Quanto a eles, não tem segredo algum, não é? Quanto a eles, não tem segredo algum, não é?
—— Nunca fizeram questão de se esconder e também não escondem Nunca fizeram questão de se esconder e também não escondem   

que se não fosse em respeito à decisão da sua família não destroem, ouque se não fosse em respeito à decisão da sua família não destroem, ou  
tentam, a minha tentam, a minha famíliafamília..

—— Por que me trouxe aqui? Esse lugar assusta. Por que me trouxe aqui? Esse lugar assusta.
—— Está  abandonado há muito  tempo,  nem mesmo os  irmãos de Está  abandonado há muito  tempo,  nem mesmo os  irmãos de   

Ariadne sabiam desta casa.Ariadne sabiam desta casa.
—— Você fala como se a tivesse conhecido. Você fala como se a tivesse conhecido.

  —— Conheci. Era muito inteligente. Conheci. Era muito inteligente.
Ele contou sem me olhar. Sua atenção estava focada na casa, deviaEle contou sem me olhar. Sua atenção estava focada na casa, devia  

ter muitas lembranças ali. Ele havia conhecido Ariadne, a última caçadorater muitas lembranças ali. Ele havia conhecido Ariadne, a última caçadora   
Durani,  naquele instante  senti  orgulho.  Orgulho deles,  de ter  o  sangueDurani,  naquele instante  senti  orgulho.  Orgulho deles,  de ter  o  sangue   
deles.deles.

—— Devia  mesmo,  para  ter  acabado  com  uma  guerra  contra  sua Devia  mesmo,  para  ter  acabado  com  uma  guerra  contra  sua  
família e garantir a paz nesta região.família e garantir a paz nesta região.

—— Sim. Sim.
—— Mas ainda não entendi o porquê de você saber que eu faço parte Mas ainda não entendi o porquê de você saber que eu faço parte   

da primeira geração de caçadores Durani em mais de um século por causada primeira geração de caçadores Durani em mais de um século por causa  
deste lugar.deste lugar.
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—— Já vai entender, venha. Já vai entender, venha.
Damian acionou um aplicativo de lanterna em seu celular e o deuDamian acionou um aplicativo de lanterna em seu celular e o deu  

para  mim.  O segui  enquanto  entrávamos  no escuro  silencioso  da  casa.para  mim.  O segui  enquanto  entrávamos  no escuro  silencioso  da  casa.   
Havia alguns móveis simples, uma cama, estante com livros e muitos noHavia alguns móveis simples, uma cama, estante com livros e muitos no   
chão. Teias de aranhas aos montes. Parei no meio da sala escura enquantochão. Teias de aranhas aos montes. Parei no meio da sala escura enquanto   
Damian  verificava  o  lugar.  Foi  então  que  algo  sobrenatural  aconteceu.Damian  verificava  o  lugar.  Foi  então  que  algo  sobrenatural  aconteceu.   
Enquanto  eu  corria  a  luz  da  lanterna  pelos  móveis  eu  a  vi  outra  vez.Enquanto  eu  corria  a  luz  da  lanterna  pelos  móveis  eu  a  vi  outra  vez.   
Ariadne.Ariadne.

Mas foi muito rápido. Ela usava uma roupa como de assistente deMas foi muito rápido. Ela usava uma roupa como de assistente de  
mágico, toda preta. Os cabelos eram compridos e cacheados, ela era linda,mágico, toda preta. Os cabelos eram compridos e cacheados, ela era linda,   
mas claro que levei um susto.mas claro que levei um susto.

“Vingue-se por mim”“Vingue-se por mim”

Ela  pediu num sussurro  e  desapareceu tão  rápido como chegou.Ela  pediu num sussurro  e  desapareceu tão  rápido como chegou.   
Lembrei de Lídia me contando que Ariadne tinha um poder mental muitoLembrei de Lídia me contando que Ariadne tinha um poder mental muito   
forte, talvez o que eu vi não fosse seu fantasma mas um resquício de seuforte, talvez o que eu vi não fosse seu fantasma mas um resquício de seu   
poder naquele local. Mas vingá-la de quem? Então ela surgiu outra vez apoder naquele local. Mas vingá-la de quem? Então ela surgiu outra vez a  
cerca de um metro de mim.cerca de um metro de mim.

“Não confie nele”“Não confie nele”

—— Há muito tempo não vinha aqui. Há muito tempo não vinha aqui.
Disse  Damian surgindo  pelo  escuro  e  atravessou  por  ela  que  seDisse  Damian surgindo  pelo  escuro  e  atravessou  por  ela  que  se   

dissolveu como fumaça.  É  claro  que não  a  viu.  Ela  não queria  que eudissolveu como fumaça.  É  claro  que não  a  viu.  Ela  não queria  que eu   
confiasse em Damian? Seria isso?confiasse em Damian? Seria isso?

—— Como conheceu Ariadne? - investiguei e ele encolheu os ombros. Como conheceu Ariadne? - investiguei e ele encolheu os ombros.
—— Em  batalhas.  O  Rio  Grande  do  Sul  era  infestado  de  muitas Em  batalhas.  O  Rio  Grande  do  Sul  era  infestado  de  muitas   

criaturas  sombrias  em  meados  do  século  XIX,  algumas  vezes  lutamoscriaturas  sombrias  em  meados  do  século  XIX,  algumas  vezes  lutamos  
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juntos contra inimigos em comum. Foi então que ela teve a ideia do trato.juntos contra inimigos em comum. Foi então que ela teve a ideia do trato.
—— Claro. - fazia sentido mesmo. Claro. - fazia sentido mesmo.
—— Alguns  dias  depois  de  sua  família  deixar  de  caçar,  Ariadne Alguns  dias  depois  de  sua  família  deixar  de  caçar,  Ariadne  

desapareceu.  Então  vim  até  aqui  atrás  dela  –  Damian  caminhou  até  adesapareceu.  Então  vim  até  aqui  atrás  dela  –  Damian  caminhou  até  a   
estante e pegou um livro empoeirado – encontrei muita bagunça e essasestante e pegou um livro empoeirado – encontrei muita bagunça e essas   
folhas no chão.folhas no chão.

Estendeu-me duas folhas amareladas e gastas escritas a caneta pretaEstendeu-me duas folhas amareladas e gastas escritas a caneta preta  
em uma caligrafia antiga.em uma caligrafia antiga.

—— Ela escreveu isso? - perguntei sentindo uma emoção enorme. Ela escreveu isso? - perguntei sentindo uma emoção enorme.
—— Sim, parecem folhas arrancadas do diário dela. Sim, parecem folhas arrancadas do diário dela.
—— Como sabia que ela tinha um diário? Como sabia que ela tinha um diário?
Damian revirou os olhos e soltou um suspiro impaciente.  PareciaDamian revirou os olhos e soltou um suspiro impaciente.  Parecia  

não gostar de tantas perguntas.não gostar de tantas perguntas.
—— Apenas leia. Apenas leia.
Ordenou tirando o celular de minha mão e segurando-o de forma aOrdenou tirando o celular de minha mão e segurando-o de forma a   

iluminar as páginas.iluminar as páginas.

“20 de julho de 1836“20 de julho de 1836

Hoje faz um mês que enterramos os medalhões. Tudo está em paz. Mas tiveHoje faz um mês que enterramos os medalhões. Tudo está em paz. Mas tive   
outra visão, Samíramis disse o que eu tentei fazer é impossível e que os caçadoresoutra visão, Samíramis disse o que eu tentei fazer é impossível e que os caçadores   
de minha família vão voltar. Eu sei disso. Um bom motivo para se ter uma amigade minha família vão voltar. Eu sei disso. Um bom motivo para se ter uma amiga   
bruxa é que se sabe de algumas coisas a mais, porém se meus irmãos descobrissembruxa é que se sabe de algumas coisas a mais, porém se meus irmãos descobrissem   
que  Samíramis  é  minha  amiga  jamais  aceitariam.  Ela  disse  que  tudo  agoraque  Samíramis  é  minha  amiga  jamais  aceitariam.  Ela  disse  que  tudo  agora   
referente ao meu futuro está sombrio e ela não consegue ver muita coisa, estoureferente ao meu futuro está sombrio e ela não consegue ver muita coisa, estou   
temerosa. Mas se algo acontecer comigo, posso morrer em paz pois eu vi a próximatemerosa. Mas se algo acontecer comigo, posso morrer em paz pois eu vi a próxima   
caçadora, ela nascerá daqui há mais de um século e darei um jeito de comunicar-caçadora, ela nascerá daqui há mais de um século e darei um jeito de comunicar-
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me com ela. Eis o que eu vi e ouvi:me com ela. Eis o que eu vi e ouvi:

A floresta parecia esta, não mudará muito em um século. A noite estavaA floresta parecia esta, não mudará muito em um século. A noite estava   
ameaçadora com muitos relâmpagos e vento varrendo folhas, foi então que a vi: elaameaçadora com muitos relâmpagos e vento varrendo folhas, foi então que a vi: ela   
vai ter minha altura,  mas os cabelos serão mais claros.  Ela será linda e muitovai ter minha altura,  mas os cabelos serão mais claros.  Ela será linda e muito   
corajosa. Olhava para a casa, esta mesma, subiu os degraus da varanda e correu,corajosa. Olhava para a casa, esta mesma, subiu os degraus da varanda e correu,   
atraindo com isso uma criatura que foi fácil de reconhecer: vampiro. Eles lutaramatraindo com isso uma criatura que foi fácil de reconhecer: vampiro. Eles lutaram   
e foram para dentro da casa, logo depois o corpo dele foi atirado para fora. Entãoe foram para dentro da casa, logo depois o corpo dele foi atirado para fora. Então   
ela surgiu forte e imponente na porta, trazia uma garrafa na mão, atirou o líquidoela surgiu forte e imponente na porta, trazia uma garrafa na mão, atirou o líquido   
sobre o corpo e o incendiou. Foi então que um homem surgiu e falou com ela.sobre o corpo e o incendiou. Foi então que um homem surgiu e falou com ela.

——  Lavígnia Durani se transformou numa caçadora.Lavígnia Durani se transformou numa caçadora.
Ela virou-se para olhá-lo. Parecia surpresa. Então tudo sumiu diante deEla virou-se para olhá-lo. Parecia surpresa. Então tudo sumiu diante de   

meus olhos e vi simplesmente este velho esconderijo, estou satisfeita pois nossameus olhos e vi simplesmente este velho esconderijo, estou satisfeita pois nossa   
linhagem voltará e uma deles se chamará Lavígnia.”linhagem voltará e uma deles se chamará Lavígnia.”

Ao terminar de ler, tudo que pude fazer foi ficar estática. Ariadne haviaAo terminar de ler, tudo que pude fazer foi ficar estática. Ariadne havia   
me  visto,  viu  meu  futuro!  Aquilo  era  incrível!  Então  tudo  começou  a  fazerme  visto,  viu  meu  futuro!  Aquilo  era  incrível!  Então  tudo  começou  a  fazer  
sentido, a aproximação dos irmãos Otman e de Damian, o vampiro que tentousentido, a aproximação dos irmãos Otman e de Damian, o vampiro que tentou   
matar-me.  Todos  queriam  algo  de  mim.  O  vampiro,  impedir  que  eu  fossematar-me.  Todos  queriam  algo  de  mim.  O  vampiro,  impedir  que  eu  fosse   
caçadora. Os Otman, garantir que eu fosse caçadora mas e Damian?caçadora. Os Otman, garantir que eu fosse caçadora mas e Damian?

—— Está claro não é? - ele me tirou  dos pensamentos. Está claro não é? - ele me tirou  dos pensamentos.
—— Precisamente claro... é incrível. Precisamente claro... é incrível.
—— Seu destino está traçado por uma profecia. Seu destino está traçado por uma profecia.
Damian disse misterioso e eu enfim tirei meus olhos das folhas e oDamian disse misterioso e eu enfim tirei meus olhos das folhas e o   

encarei.encarei.
—— Damian, me diga a verdade. Por que se aproximou de mim se Damian, me diga a verdade. Por que se aproximou de mim se  

sabia quem era o Caçador? - tomada de coragem, perguntei. Ele suspirou.sabia quem era o Caçador? - tomada de coragem, perguntei. Ele suspirou.
—— Queria chegar em você antes deles, conquistar sua amizade para Queria chegar em você antes deles, conquistar sua amizade para   

que  quando  se  tornasse  caçadora  discordasse  em  desfazer  o  pacto.  -que  quando  se  tornasse  caçadora  discordasse  em  desfazer  o  pacto.  -   
confessou.confessou.

         † † 310310  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

—— Então acha que o Conselho quer quebrar o pacto? Então acha que o Conselho quer quebrar o pacto?
—— Com os Durani voltando às raízes não tem mais porquê manter a Com os Durani voltando às raízes não tem mais porquê manter a   

paz conosco. Os Otman nos detestam e se chegassem em você primeiro...paz conosco. Os Otman nos detestam e se chegassem em você primeiro...
—— Então  me usou para  manter  o  pacto  de  Ariadne?  -  perguntei Então  me usou para  manter  o  pacto  de  Ariadne?  -  perguntei  

surpresa.surpresa.
—— Não. - ele se aproximou e segurou meu rosto – Queria a amizade Não. - ele se aproximou e segurou meu rosto – Queria a amizade  

ou pelo menos a tolerância da primeira caçadora Durani em mais de umou pelo menos a tolerância da primeira caçadora Durani em mais de um   
século. Mas acabei apaixonando-me perdidamente o que complica muitoséculo. Mas acabei apaixonando-me perdidamente o que complica muito   
mais as coisas.mais as coisas.

Suas  palavras  partiram  meu  coração.  Damian  era  lindo,Suas  palavras  partiram  meu  coração.  Damian  era  lindo,  
assombrosamente lindo, sexy, forte e muito charmoso, eu o amava demais.assombrosamente lindo, sexy, forte e muito charmoso, eu o amava demais.   
E  saber  que  ele  devia  apenas  garantir  comigo  que  o  pacto  não  fosseE  saber  que  ele  devia  apenas  garantir  comigo  que  o  pacto  não  fosse   
quebrado mas que acabou se apaixonando por mi me fez sentir incrívelquebrado mas que acabou se apaixonando por mi me fez sentir incrível   
especial.especial.

—— Não, meu amor. Isso não complicada nada pois ninguém precisa Não, meu amor. Isso não complicada nada pois ninguém precisa   
saber sobre nós dois. - garanti e ele passou o polegar no canto da minhasaber sobre nós dois. - garanti e ele passou o polegar no canto da minha   
boca numa carícia provocante.boca numa carícia provocante.

—— Aquele Otman sabe.- referiu-se à Neitan. Aquele Otman sabe.- referiu-se à Neitan.
—— Ele  não  tem  que  meter-se  em  nada,  não  devo  satisfação  ao Ele  não  tem  que  meter-se  em  nada,  não  devo  satisfação  ao   

Neitan.Neitan.
Vi uma satisfação intensa em seus olhos quando assegurei isso. SuasVi uma satisfação intensa em seus olhos quando assegurei isso. Suas  

mãos  deixaram  meu  rosto  e  enlaçaram  minha  cintura.  Seus  olhosmãos  deixaram  meu  rosto  e  enlaçaram  minha  cintura.  Seus  olhos  
sondaram os meus.sondaram os meus.

—— Seria bem mais doloroso se a estaca que perfurasse meu coração Seria bem mais doloroso se a estaca que perfurasse meu coração  
fosse empunhada pela mulher que eu mais amei em minha existência. -fosse empunhada pela mulher que eu mais amei em minha existência. -   
confessou acabando com meu coração.confessou acabando com meu coração.

—— Isso  nunca  –  sem perceber  já  estava  chorando –  jamais,  meu Isso  nunca  –  sem perceber  já  estava  chorando –  jamais,  meu  
amor, eu prometo.amor, eu prometo.

—— Eu  amo  você,  por  favor,  aconteça  o  que  acontecer  lembre-se Eu  amo  você,  por  favor,  aconteça  o  que  acontecer  lembre-se   
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disso, eu amo você.disso, eu amo você.
Pediu ele tomado de uma angústia que me oprimia. Então me beijouPediu ele tomado de uma angústia que me oprimia. Então me beijou  

com muito carinho. Diferentemente do beijo voraz e faminto de instantescom muito carinho. Diferentemente do beijo voraz e faminto de instantes   
atrás, seu beijo estava cheio de romantismo e ternura, sem pressa alguma.atrás, seu beijo estava cheio de romantismo e ternura, sem pressa alguma.   
Suas mãos percorriam minhas costas e meus cabelos e ele me abraçavaSuas mãos percorriam minhas costas e meus cabelos e ele me abraçava  
com  força.  Correspondi  com  todo  amor  do  meu  coração.  Quandocom  força.  Correspondi  com  todo  amor  do  meu  coração.  Quando  
finalmente nos separamos, ambos estávamos ofegantes.finalmente nos separamos, ambos estávamos ofegantes.

—— Pensei que vampiros não ficassem sem ar. - brinquei. Pensei que vampiros não ficassem sem ar. - brinquei.
—— Sou homem também e não sou de ferro – sussurrou apertando Sou homem também e não sou de ferro – sussurrou apertando  

minha cintura – vamos, é tarde e é melhor eu te levar para casa.minha cintura – vamos, é tarde e é melhor eu te levar para casa.
—— Não. - falei tomada de uma decisão impulsiva – Quero ficar com Não. - falei tomada de uma decisão impulsiva – Quero ficar com   

você.você.
Confessei olhando insinuosamente para a cama de ferro no quarto eConfessei olhando insinuosamente para a cama de ferro no quarto e   

ele seguiu meu olhar. Pareceu surpreso e ansioso.ele seguiu meu olhar. Pareceu surpreso e ansioso.
—— Lavígnia – ele ofegou mais ainda – isso seria maravilhoso mas Lavígnia – ele ofegou mais ainda – isso seria maravilhoso mas   

não quero que se sinta culpada depois.não quero que se sinta culpada depois.
—— Você não está me forçando a nada, quero ser sua. Você não está me forçando a nada, quero ser sua.
Sussurrei com meus lábios nos dele e sem falar mais nada, em umSussurrei com meus lábios nos dele e sem falar mais nada, em um   

segundo Damian me segurou em seus braços e me levou para a cama ondesegundo Damian me segurou em seus braços e me levou para a cama onde  
instantes mais tarde seríamos um. instantes mais tarde seríamos um. 
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                    ÁgathaÁgatha

—— O que vamos fazer, Ághs? O que vamos fazer, Ághs?
Mari perguntou angustiada enquanto eu dirigia de volta para casa.Mari perguntou angustiada enquanto eu dirigia de volta para casa.  

Depois da sorveteria, fomos para a casa dos Otman para uma sessão de “oDepois da sorveteria, fomos para a casa dos Otman para uma sessão de “o  
que fazer com a Lavígnia?” era tarde quando saímos de lá. Eu apertava oque fazer com a Lavígnia?” era tarde quando saímos de lá. Eu apertava o   
volante  com raiva  mas cuidava  para  não acabar  com o mesmo,  estavavolante  com raiva  mas cuidava  para  não acabar  com o mesmo,  estava   
louca de raiva. Queria bater na cara da idiota da minha irmã até o cérebrolouca de raiva. Queria bater na cara da idiota da minha irmã até o cérebro   
dela funcionar.dela funcionar.

—— Ainda quero quebrar a cara dela. Ainda quero quebrar a cara dela.
—— Neitan disse para que agíssemos como se não soubéssemos. Neitan disse para que agíssemos como se não soubéssemos.
—— Ora que se dane o que ele disse, Mari. A Lavígnia, nossa irmã Ora que se dane o que ele disse, Mari. A Lavígnia, nossa irmã  

está apaixonada por um vampiro! Um ser sombrio, assassino, traiçoeiro!está apaixonada por um vampiro! Um ser sombrio, assassino, traiçoeiro!
—— Ai eu não acredito, como isso pode acontecer, como? - lamentou Ai eu não acredito, como isso pode acontecer, como? - lamentou  

ela.ela.
—— O cara deve ser um charme só. O cara deve ser um charme só.
—— Ele é lindo, maravilhoso é sério. Ele é lindo, maravilhoso é sério.
—— É, eu percebi. É, eu percebi.
—— Você tem que ver ele de perto, é um deus grego. Você tem que ver ele de perto, é um deus grego.
—— Mas não é motivo para que ela se envolva com ele, se Lavígnia Mas não é motivo para que ela se envolva com ele, se Lavígnia   

sabia que ela é um vampiro quando se apaixonou ela é culpada. Como elasabia que ela é um vampiro quando se apaixonou ela é culpada. Como ela   
pode? Como tem coragem de beijar a boca dele sabendo que com aquelespode? Como tem coragem de beijar a boca dele sabendo que com aqueles   
lábios ele sugou a vida de muitas pessoas?lábios ele sugou a vida de muitas pessoas?

—— Estou com tanta raiva dela,  nunca pensei que fosse sentir isso Estou com tanta raiva dela,  nunca pensei que fosse sentir isso  
pela Lavígnia. Estou tão... - ela não conseguiu terminar.pela Lavígnia. Estou tão... - ela não conseguiu terminar.

—— Desapontada? - ajudei pois era como eu me sentia. Desapontada? - ajudei pois era como eu me sentia.
—— Sim...  o comportamento dela é ridículo! Garanto que não quer Sim...  o comportamento dela é ridículo! Garanto que não quer   

honrar a missão de nossa família por causa dele, para ficar com ele.honrar a missão de nossa família por causa dele, para ficar com ele.

         † † 313313  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

—— Não resta dúvidas, Mari. Isto está claro. Mas não vai ficar assim! Não resta dúvidas, Mari. Isto está claro. Mas não vai ficar assim!   
Eu nunca vou aceitar que minha irmã ande dormindo com o inimigo.Eu nunca vou aceitar que minha irmã ande dormindo com o inimigo.

—— Você acha mesmo que... - Mari engasgou. Você acha mesmo que... - Mari engasgou.
—— Ah por  favor  Mari,  o  cara  é  lindo,  sedutor  e  tem séculos  de Ah por  favor  Mari,  o  cara  é  lindo,  sedutor  e  tem séculos  de   

experiência em seduzir para conseguir o que quer.experiência em seduzir para conseguir o que quer.
—— Nunca vou aceitar isso! - ela se revoltou. Nunca vou aceitar isso! - ela se revoltou.
—— Não é a única. Vamos esperar ela voltar e teremos uma conversa Não é a única. Vamos esperar ela voltar e teremos uma conversa   

pois ela terá que escolher, juro que nem olho mais na cara dela se escolherpois ela terá que escolher, juro que nem olho mais na cara dela se escolher   
ficar com um vampiro. - garanti cheia de raiva, aquilo doía demais porémficar com um vampiro. - garanti cheia de raiva, aquilo doía demais porém   
eu estava convencida.eu estava convencida.

—— Eu também Ágatha, não vou mais nem falar com Lavígnia se Eu também Ágatha, não vou mais nem falar com Lavígnia se  
ficar ao lado deles.ficar ao lado deles.

—— Droga mesmo! Mais de cem anos sem caçadores em nossa família Droga mesmo! Mais de cem anos sem caçadores em nossa família   
e quando finalmente voltamos, uma de nós nega o chamado.e quando finalmente voltamos, uma de nós nega o chamado.

—— Não acredito que ela esteja mesmo fazendo isso, ai que raiva. Não acredito que ela esteja mesmo fazendo isso, ai que raiva.
Mari quase chorava e eu a entendia perfeitamente. O chamado emMari quase chorava e eu a entendia perfeitamente. O chamado em  

nossa vida era único e especial, algo incrível que nos aconteceu e minhanossa vida era único e especial, algo incrível que nos aconteceu e minha  
irmã se negava a aceitar por estar apaixonadinha por um dos inimigos.irmã se negava a aceitar por estar apaixonadinha por um dos inimigos.   
Mas isso não ficaria assim, de jeito algum ficaria assim.Mas isso não ficaria assim, de jeito algum ficaria assim.

—— Vamos esperar  até  que ela  volte.  -  anunciei  enquanto  saía  do Vamos esperar  até  que ela  volte.  -  anunciei  enquanto  saía  do  
carro.carro.

—— Mas ela saiu com ele, pode demorar a noite toda. Mas ela saiu com ele, pode demorar a noite toda.
—— Não importa! Qual é o nome dele? Não importa! Qual é o nome dele?
—— Damian. Damian.
—— Damian....  -  repeti  lembrando-me se  já  tinha  ouvido  –  vamos Damian....  -  repeti  lembrando-me se  já  tinha  ouvido  –  vamos  

hoje mesmo dar um jeito nisso. Aquela imbecil...hoje mesmo dar um jeito nisso. Aquela imbecil...
Entrei  em  casa  retrucando  e  louca  de  raiva.  Os  Otman  haviamEntrei  em  casa  retrucando  e  louca  de  raiva.  Os  Otman  haviam  

pedido que não nos  confrontássemos mas eu estava pouco me lixandopedido que não nos  confrontássemos mas eu estava pouco me lixando  
para o que eles disseram. Era minha irmã! E eu iria falar com ela, mesmopara o que eles disseram. Era minha irmã! E eu iria falar com ela, mesmo  
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que acabasse em uma briga enorme. Entramos em casa e fomos para a sala,que acabasse em uma briga enorme. Entramos em casa e fomos para a sala,   
Mari sentou-se no sofá mas eu fiquei andando de um lado para o outro.Mari sentou-se no sofá mas eu fiquei andando de um lado para o outro.   
Estava nervosa e preocupada, pois aquela idiota podia ser morta por eleEstava nervosa e preocupada, pois aquela idiota podia ser morta por ele   
sem  dificuldades.  Sem  treinar  nossas  habilidades  éramos  incapazes  desem  dificuldades.  Sem  treinar  nossas  habilidades  éramos  incapazes  de  
lutar contra os seres das trevas. Eu ainda estava feito uma leoa selvagemlutar contra os seres das trevas. Eu ainda estava feito uma leoa selvagem   
enjaulada à uma e vinte da manhã quando ouvimos uma moto parar atrásenjaulada à uma e vinte da manhã quando ouvimos uma moto parar atrás   
de casa.de casa.

Mari  pulou  do  sofá  e  trocamos  um  olhar  espantado.  PodíamosMari  pulou  do  sofá  e  trocamos  um  olhar  espantado.  Podíamos  
claramente sentir algo muito ruim no ar, talvez porque soubéssemos queclaramente sentir algo muito ruim no ar, talvez porque soubéssemos que  
havia um ser das trevas ali perto, mas de qualquer forma, dava para sentir.havia um ser das trevas ali perto, mas de qualquer forma, dava para sentir.

—— Vou lá, quero ver ele de perto. Vou lá, quero ver ele de perto.
—— Ágatha  espere,  não  temos  ainda  condições  de  enfrentar  um Ágatha  espere,  não  temos  ainda  condições  de  enfrentar  um  

imortal sozinhas. - Mari segurou meu braço mas me desvincilhei dela.imortal sozinhas. - Mari segurou meu braço mas me desvincilhei dela.
—— Não me importa,  preciso ver ele de perto para decapitá-lo  na Não me importa,  preciso ver ele de perto para decapitá-lo  na  

próxima oportunidade.próxima oportunidade.
Ameacei  decidida  e  marchei  em  direção  à  porta  de  trás  comAmeacei  decidida  e  marchei  em  direção  à  porta  de  trás  com  

Mariana  atrás  de  mim.  Escancarei  a  porta  com tudo  e  os  vi  enquantoMariana  atrás  de  mim.  Escancarei  a  porta  com tudo  e  os  vi  enquanto  
trocavam um beijo que parecia de despedida.  Ambos nos olharam comtrocavam um beijo que parecia de despedida.  Ambos nos olharam com  
surpresa  e  juro  que  meu  sangue  esquentou  muito.  A  raiva  que  sentisurpresa  e  juro  que  meu  sangue  esquentou  muito.  A  raiva  que  senti   
quando o olhei golpeou meu estômago como um soco e vê-lo abraçando aquando o olhei golpeou meu estômago como um soco e vê-lo abraçando a   
cintura de minha irmã me deu ânsia de vômito. Tomada de uma coragemcintura de minha irmã me deu ânsia de vômito. Tomada de uma coragem  
tremenda impulsionada por  uma raiva  crescente,  caminhei  quase  até  otremenda impulsionada por  uma raiva  crescente,  caminhei  quase  até  o   
portão e o olhei com desprezo. Era a primeira vez que eu via um vampiro.portão e o olhei com desprezo. Era a primeira vez que eu via um vampiro.

—— Vocês aqui? - indagou Lavígnia surpresa – pensei que ficariam Vocês aqui? - indagou Lavígnia surpresa – pensei que ficariam  
com seus amigos até altas horas como sempre.com seus amigos até altas horas como sempre.
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                                                                                                                  LavígniaLavígnia

—— Tenho uma coisa para resolver agora,  por isso não estou com Tenho uma coisa para resolver agora,  por isso não estou com  
nossa nossa família.família.

Minha irmã respondeu com uma raiva impossível de não notar. OMinha irmã respondeu com uma raiva impossível de não notar. O  
olhar dela quase soltava faíscas de ódio para Damian. Na hora eu soubeolhar dela quase soltava faíscas de ódio para Damian. Na hora eu soube  
que Neitan havia contado a elas quem meu namorado era. Aquele imbecil,que Neitan havia contado a elas quem meu namorado era. Aquele imbecil,   
ele iria me pagar.ele iria me pagar.

—— Que  bom que  está  aqui,  quero  que  conheça  Damian.  -  tentei Que  bom que  está  aqui,  quero  que  conheça  Damian.  -  tentei  
quebrar o clima pesado já que as duas pareciam querer matá-lo com oquebrar o clima pesado já que as duas pareciam querer matá-lo com o   
olhar - Damian essa é minha irmã Ágatha e a Mariana você já conhece.olhar - Damian essa é minha irmã Ágatha e a Mariana você já conhece.

—— Oi  Mariana –  ele  a  cumprimentou mas ela  enrugou o  nariz  - Oi  Mariana –  ele  a  cumprimentou mas ela  enrugou o  nariz  -   
Ágatha, é bom poder finalmente conhecê-la.Ágatha, é bom poder finalmente conhecê-la.

—— Ah fala sério – foi a resposta dela depois de recuar levemente os Ah fala sério – foi a resposta dela depois de recuar levemente os   
lábios sobre os dentes numa demonstração clara de ódio – não é bom paralábios sobre os dentes numa demonstração clara de ódio – não é bom para  
ti me conhecer.ti me conhecer.

—— Ágatha! - a repreendi surpresa com sua reação. Ágatha! - a repreendi surpresa com sua reação.
—— É melhor você entrar – se dirigiu a mim – precisamos conversar É melhor você entrar – se dirigiu a mim – precisamos conversar   

muito.muito.
Disse antes de fuzilar Damian com o mesmo olhar de Mariana eDisse antes de fuzilar Damian com o mesmo olhar de Mariana e  

virar as costas. Ambas entraram deixando a porta aberta e eu senti umavirar as costas. Ambas entraram deixando a porta aberta e eu senti uma   
dor horrível pela maneira como elas o haviam tratado.dor horrível pela maneira como elas o haviam tratado.

—— Damian eu sinto muito, nunca imaginei que fariam isso. Damian eu sinto muito, nunca imaginei que fariam isso.
—— Tudo  bem  –  ele  me  deu  um  sorriso  conformado  –  você  é  a Tudo  bem  –  ele  me  deu  um  sorriso  conformado  –  você  é  a  

segunda caçadora que não detesta  um vampiro que vejo em séculos.  Ésegunda caçadora que não detesta  um vampiro que vejo em séculos.  É  
normal que elas me odeiem. normal que elas me odeiem. 

—— Mas elas não sabem quem você é. Mariana já tinha falado contigo Mas elas não sabem quem você é. Mariana já tinha falado contigo  
antes...antes...

—— Está claro que todas vocês já sabem a história completa. - aquilo Está claro que todas vocês já sabem a história completa. - aquilo   
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foi uma cobrança.foi uma cobrança.
—— Aconteceu  muita  coisa  enquanto  você  esteve  fora.  -  contra- Aconteceu  muita  coisa  enquanto  você  esteve  fora.  -  contra-

ataquei.ataquei.
—— Qual a situação? - inqueriu ele e eu suspirei. Qual a situação? - inqueriu ele e eu suspirei.
—— Sabemos de tudo, elas já estão sendo treinadas pelos Von Otman. Sabemos de tudo, elas já estão sendo treinadas pelos Von Otman.
Ao  contar  o  fato,  uma  expressão  de  alerta  surgiu  no  rosto  deAo  contar  o  fato,  uma  expressão  de  alerta  surgiu  no  rosto  de   

Damian.  Seus  lábios  franziram  discretamente  como  se  sentisse  raiva  eDamian.  Seus  lábios  franziram  discretamente  como  se  sentisse  raiva  e   
tentasse esconder de mim. Depois de um logo tempo, me olhou.tentasse esconder de mim. Depois de um logo tempo, me olhou.

—— E você? E você?
—— Não! - respondi rápido – Não estou passando muito mais tempo Não! - respondi rápido – Não estou passando muito mais tempo  

com eles, não tenho certeza se quero essa vida para mim.com eles, não tenho certeza se quero essa vida para mim.
—— Essa  é  uma ótima notícia,  pena que talvez  não dure muito.  - Essa é  uma ótima notícia,  pena que talvez  não dure muito.  -   

confessou.confessou.
—— Não te agrada que eu seja uma caçadora? - sussurrei a última Não te agrada que eu seja uma caçadora? - sussurrei a última   

palavra.palavra.
—— O que você acha? - indagou ele ao puxar-me para seu colo – para O que você acha? - indagou ele ao puxar-me para seu colo – para   

mim seria muito melhor ter você no conselho para interceder pela paz commim seria muito melhor ter você no conselho para interceder pela paz com   
minha família. - disse e levantei uma sobrancelha.minha família. - disse e levantei uma sobrancelha.

—— É verdade... vou falar com meu avô e pedir para voltar. Falando É verdade... vou falar com meu avô e pedir para voltar. Falando   
nisso, já destruíram os novos vampiros que Juan transformou? nisso, já destruíram os novos vampiros que Juan transformou? 

—— Ainda  não.  -  negou  parecendo  contrariado  –  Juan  passou  os Ainda  não.  -  negou  parecendo  contrariado  –  Juan  passou  os   
últimos quatro anos criando um exército.últimos quatro anos criando um exército.

—— Quais seriam os planos dele? - estranhei e ele deu de ombros. Quais seriam os planos dele? - estranhei e ele deu de ombros.
—— Acabar com os Von Otman e é claro com você e suas irmãs. Acabar com os Von Otman e é claro com você e suas irmãs.
Olhei-o surpresa e assustada ao mesmo. Lembrei de algumas coisasOlhei-o surpresa e assustada ao mesmo. Lembrei de algumas coisas   

que Juan havia me falado, ele parecia querer chamar a atenção do Caçadorque Juan havia me falado, ele parecia querer chamar a atenção do Caçador   
mas não me lembrava dele ter mencionado de nos matar.mas não me lembrava dele ter mencionado de nos matar.

—— Pode  ser...  ainda  bem  que  já  está  morto  e  não  pode  nos Pode  ser...  ainda  bem  que  já  está  morto  e  não  pode  nos   
prejudicar.prejudicar.
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—— Olha, eu preciso ir agora e você tem um grande problema para Olha, eu preciso ir agora e você tem um grande problema para   
resolver.resolver.

—— É... tenho. - concordei com um suspiro e ele beijou meu pescoço. É... tenho. - concordei com um suspiro e ele beijou meu pescoço.
—— Adorei  esta  noite  –  sussurrou perto  da  minha orelha   -  foi  a Adorei  esta  noite  –  sussurrou perto  da  minha orelha   -  foi  a   

melhor da minha existência. Você é maravilhosa.melhor da minha existência. Você é maravilhosa.
—— Está deixando-me constrangida. - balbuciei. Está deixando-me constrangida. - balbuciei.
—— E como alguém tão sexy pode ficar envergonhada, hein? E como alguém tão sexy pode ficar envergonhada, hein?
Perguntou ainda provocando-me ao falar com seus lábios tocandoPerguntou ainda provocando-me ao falar com seus lábios tocando  

minha pele. Havia sido incrível estar com ele, foi também a melhor noiteminha pele. Havia sido incrível estar com ele, foi também a melhor noite   
da minha vida.da minha vida.

—— Não sou sexy... Não sou sexy...
—— É claro que é, só sabe disfarçar muito bem – disse e nós rimos É claro que é, só sabe disfarçar muito bem – disse e nós rimos  

baixinho – você me ama? - ele quis certificar-se.baixinho – você me ama? - ele quis certificar-se.
—— E eu ter me entregado a você não foi prova suficiente disso? - E eu ter me entregado a você não foi prova suficiente disso? -   

estranhei e vi um brilho triunfante em seu olhar.estranhei e vi um brilho triunfante em seu olhar.
—— Então prometa que não vai me odiar nunca. Então prometa que não vai me odiar nunca.
Pediu  e  eu pisquei  atônita.  Ele  devia  referir-se  à  intensidade doPediu  e  eu pisquei  atônita.  Ele  devia  referir-se  à  intensidade do   

instinto caçador em meu sangue. Eu tinha que confessar que era difícil nãoinstinto caçador em meu sangue. Eu tinha que confessar que era difícil não  
odiar todos os outros porém eu estava esforçando-me, mas Damian jamais.odiar todos os outros porém eu estava esforçando-me, mas Damian jamais.   
Ainda que fosse uma luta contra a onda que me invadia.Ainda que fosse uma luta contra a onda que me invadia.

—— Jamais odiarei você, isso eu prometo. Jamais odiarei você, isso eu prometo.
—— Promete? - ele parecia temer algo a mais. Promete? - ele parecia temer algo a mais.
—— Sim, minha carga genética não vai conseguir influenciar meus Sim, minha carga genética não vai conseguir influenciar meus  

sentimentos. - garanti.sentimentos. - garanti.
—— Eu amo você e só você. - declarou-se e eu estremeci. Eu amo você e só você. - declarou-se e eu estremeci.
—— Idem. Idem.
Brinquei relembrando o belíssimo filme Ghost, Do Outro Lado daBrinquei relembrando o belíssimo filme Ghost, Do Outro Lado da  

Vida e então nos beijamos sem pressa. Eu amava Damian com toda minhaVida e então nos beijamos sem pressa. Eu amava Damian com toda minha   
alma  e  confiava  plenamente  nele,  queria  apenas  tomar  a  coragemalma  e  confiava  plenamente  nele,  queria  apenas  tomar  a  coragem  
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necessária para negar até para mim mesma que não seria uma caçadora.necessária para negar até para mim mesma que não seria uma caçadora.   
Mas ainda não conseguia falar isso a ele.Mas ainda não conseguia falar isso a ele.

—— Eu tenho que ir. - sussurrou ao se afastar. Eu tenho que ir. - sussurrou ao se afastar.
—— Tudo bem... Tudo bem...
—— Mas eu ligo mais tarde – garantiu assim que afastei-me um pouco Mas eu ligo mais tarde – garantiu assim que afastei-me um pouco   

da moto – vai para Porto Alegre hoje?da moto – vai para Porto Alegre hoje?
—— O  quê?!  -  só  então  me  dei  conta  que  já  era  sábado  –  Ah, O  quê?!  -  só  então  me  dei  conta  que  já  era  sábado  –  Ah,   

provavelmente  sim.  Já  estou  com  quase  tudo  pronto,  só  falta  colocarprovavelmente  sim.  Já  estou  com  quase  tudo  pronto,  só  falta  colocar  
minhas malas no carro.minhas malas no carro.

—— Faça isso, volte para o Conselho, você estará segura com eles. Faça isso, volte para o Conselho, você estará segura com eles.
—— Vou fazer isso, assim que chegar em casa te aviso. Vou fazer isso, assim que chegar em casa te aviso.
—— Tudo bem, vai ser ótimo ir à sua casa e ficarmos sozinhos. Tudo bem, vai ser ótimo ir à sua casa e ficarmos sozinhos.
Disse  ele  com  uma  piscadela  e  eu  enrubesci.  Repetir  aquelesDisse  ele  com  uma  piscadela  e  eu  enrubesci.  Repetir  aqueles  

momentos  com  ele  estava  mesmo  em  meus  planos  para  um  futuromomentos  com  ele  estava  mesmo  em  meus  planos  para  um  futuro   
próximo. Eu deixaria tudo para ficar com ele. próximo. Eu deixaria tudo para ficar com ele. 

—— Vai mesmo. - dei um sorriso tímido e ele tocou meu rosto. Vai mesmo. - dei um sorriso tímido e ele tocou meu rosto.
—— Até logo então. Até logo então.
—— Tchau. Tchau.
Um instante depois ele sumia pela curva ao longe. Soltei um suspiroUm instante depois ele sumia pela curva ao longe. Soltei um suspiro  

profundo e me preparei um pouco para o que me aguardava dentro deprofundo e me preparei um pouco para o que me aguardava dentro de  
casa. As garotas estavam furiosas e eu queria matar Neitan, como ele haviacasa. As garotas estavam furiosas e eu queria matar Neitan, como ele havia  
se atrevido a contar para elas? Sem esperar mais, entrei em casa e fechei ase atrevido a contar para elas? Sem esperar mais, entrei em casa e fechei a   
porta. Ao chegar na sala encontrei as duas bem tensas, minha irmã estavaporta. Ao chegar na sala encontrei as duas bem tensas, minha irmã estava  
andando de um lado para o outro e parou quando me viu. Mariana queandando de um lado para o outro e parou quando me viu. Mariana que   
era de longe a pessoa mais doce que já conheci estava com a pior expressãoera de longe a pessoa mais doce que já conheci estava com a pior expressão  
que já vi. Essa chamada do sangue devia ser muito mais forte para elas doque já vi. Essa chamada do sangue devia ser muito mais forte para elas do   
que para mim.que para mim.

—— Neitan contou a vocês? - indaguei. Neitan contou a vocês? - indaguei.
—— Não! - Mariana que estava com os braços cruzados respondeu – Não! - Mariana que estava com os braços cruzados respondeu –  
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Você acha que nós não perceberíamos?Você acha que nós não perceberíamos?
—— Vimos você na praça com ele! Que diabos você pensa que está Vimos você na praça com ele! Que diabos você pensa que está   

fazendo, Lavígnia? - minha irmã quase gritou.fazendo, Lavígnia? - minha irmã quase gritou.
—— Eu sinto muito que tenha que ser assim, mas vou ficar com ele Eu sinto muito que tenha que ser assim, mas vou ficar com ele   

mesmo que vocês não o aceitem. - garanti.mesmo que vocês não o aceitem. - garanti.
—— Você só pode estar louca! - foi Mariana – Como pode se envolver Você só pode estar louca! - foi Mariana – Como pode se envolver  

com um dos nossos inimigos?com um dos nossos inimigos?
—— Ele não é meu inimigo. Ele não é meu inimigo.
——Não  é  seu  inimigo?  Então  quem  são  os  inimigos?  OsNão  é  seu  inimigo?  Então  quem  são  os  inimigos?  Os  

duendizinhos do bosque? - Ágatha gritou.duendizinhos do bosque? - Ágatha gritou.
—— Eu sei que isso é estranho para vocês, mas é minha decisão, eu o Eu sei que isso é estranho para vocês, mas é minha decisão, eu o   

amo e quero ficar com ele.amo e quero ficar com ele.
—— Você  é  uma  estúpida!  -  Ágatha  continuou  gritando  –  Acha Você  é  uma  estúpida!  -  Ágatha  continuou  gritando  –  Acha  

mesmo que ele te ama ou qualquer coisa assim? Esse cara ou o que quermesmo que ele te ama ou qualquer coisa assim? Esse cara ou o que quer   
que ele seja é um assassino, um monstro, ele mata pessoas Lavígnia!que ele seja é um assassino, um monstro, ele mata pessoas Lavígnia!

—— Damian não é um monstro! -  tive que gritar – Ele e a família Damian não é um monstro! -  tive que gritar – Ele e a família  
seguem o trato que nossos antepassados estabeleceram.seguem o trato que nossos antepassados estabeleceram.

—— Ai que ridículo! E você acha mesmo que quando ele e os outros Ai que ridículo! E você acha mesmo que quando ele e os outros  
saem para  matar  e  não encontram nenhum assassino voltam para casasaem para  matar  e  não encontram nenhum assassino voltam para casa   
conformados? Esse trato é tão estúpido que nem acredito que nossa famíliaconformados? Esse trato é tão estúpido que nem acredito que nossa família   
aceitou. - ainda Ágatha.aceitou. - ainda Ágatha.

—— Lavígnia, como você pode colocar ele dentro da nossa casa com Lavígnia, como você pode colocar ele dentro da nossa casa com  
apenas nós duas lá? Ele foi até no meu aniversário! Tem ideia do perigoapenas nós duas lá? Ele foi até no meu aniversário! Tem ideia do perigo   
que você fez eu correr?que você fez eu correr?

—— Ele entrou na nossa casa?! - Agatha gritou – Eu não acredito em Ele entrou na nossa casa?! - Agatha gritou – Eu não acredito em  
que nível de insanidade você chegou. Como pode fazer isso? que nível de insanidade você chegou. Como pode fazer isso? 

—— Já chega dessa discussão, não vamos chegar a lugar algum. - falei Já chega dessa discussão, não vamos chegar a lugar algum. - falei   
tentando manter a calma.tentando manter a calma.

—— Não chega não! Você não tem ideia do erro que está cometendo? Não chega não! Você não tem ideia do erro que está cometendo?   

         † † 320320  ††



                                ]
                                     Depois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas SombriasDepois do Pôr do Sol 2 – Os Caçadores das Almas Sombrias

                     Ana Rodrigues                     Ana Rodrigues

- Mariana falou bem mais alto – Vai trocar nossa família e nossa missão- Mariana falou bem mais alto – Vai trocar nossa família e nossa missão  
por ele? por ele? 

—— Como assim?  De que família está falando? Os Von Otman não Como assim?  De que família está falando? Os Von Otman não  
são isso. - rebati confusa.são isso. - rebati confusa.

—— Mas é como se fôssemos, nossos antepassados ficaram centenas Mas é como se fôssemos, nossos antepassados ficaram centenas  
de anos juntos com eles debaixo da mesma missão.de anos juntos com eles debaixo da mesma missão.

—— Maldição, você quer dizer? - corrigi. Maldição, você quer dizer? - corrigi.
—— Ahhhhh então ser parte da família Durani é ser uma maldição Ahhhhh então ser parte da família Durani é ser uma maldição   

para ti? - Ágatha gritou outra vez – e isso por que você é uma caçadora oupara ti? - Ágatha gritou outra vez – e isso por que você é uma caçadora ou  
por que anda dormindo com um vampiro?por que anda dormindo com um vampiro?

—— Isso é ridículo! - rebati – Minhas razões para querer ficar longe Isso é ridículo! - rebati – Minhas razões para querer ficar longe  
disso não importam para vocês, é assunto meu.disso não importam para vocês, é assunto meu.

—— Não, você é uma ridícula Lavígnia! Está fazendo um papel de Não, você é uma ridícula Lavígnia! Está fazendo um papel de  
idiota homérico traindo sua família e ficando ao lado dos inimigos, garantoidiota homérico traindo sua família e ficando ao lado dos inimigos, garanto  
que ele está te usando para conseguir alguma coisa e você acreditandoque ele está te usando para conseguir alguma coisa e você acreditando  
como uma adolescente.como uma adolescente.

—— Ágatha, chega você está passando dos limites. Ágatha, chega você está passando dos limites.
—— Ah passando  dos  limites?  -  ela  riu  ironicamente  –  Eu  queria Ah passando dos  limites?  -  ela  riu  ironicamente  –  Eu  queria   

mesmo é quebrar a sua cara!mesmo é quebrar a sua cara!
E ela veio mesmo. Investiu contra mim mas Mariana a segurou aE ela veio mesmo. Investiu contra mim mas Mariana a segurou a   

alguns metros de mim. Eu não acreditei.alguns metros de mim. Eu não acreditei.
—— Ágatha, controle-se! Isso não vai resolver nada. - Mariana dizia Ágatha, controle-se! Isso não vai resolver nada. - Mariana dizia   

enquanto lutava para contê-la.enquanto lutava para contê-la.
—— Você vai se arrepender se escolher ele Lavígnia! Essas coisas são Você vai se arrepender se escolher ele Lavígnia! Essas coisas são   

tudo que nós devemos combater,  ele não gosta de você! Nenhum delestudo que nós devemos combater,  ele não gosta de você! Nenhum deles   
gosta! Você é uma venatora, é inimiga deles. Não vê isso? - minha irmãgosta! Você é uma venatora, é inimiga deles. Não vê isso? - minha irmã  
abaixou a voz.abaixou a voz.

—— Eu não sou uma caçadora. - falei com raiva. Eu não sou uma caçadora. - falei com raiva.
—— É sim, só não admite! - Mariana pareceu bem mais irritada. É sim, só não admite! - Mariana pareceu bem mais irritada.
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—— Eu nunca vou aceitar que você fique com ele, entendeu? E se você Eu nunca vou aceitar que você fique com ele, entendeu? E se você  
escolher ficar com esse imbecil  é melhor esquecer que tem uma irmã –escolher ficar com esse imbecil  é melhor esquecer que tem uma irmã –   
ameaçou cheia de ódio e se livrou de Mariana.ameaçou cheia de ódio e se livrou de Mariana.

—— Não acredito que esteja dizendo isso! - as palavras dela realmente Não acredito que esteja dizendo isso! - as palavras dela realmente  
me magoaram – Você está exagerando Ágatha.me magoaram – Você está exagerando Ágatha.

—— Não  estou.  Nunca  vou  ser  nem  ao  menos  educada  com  um Não  estou.  Nunca  vou  ser  nem  ao  menos  educada  com  um  
vampiro  ou  qualquer  outro  ser  das  trevas  e  muito  menos  aceitar  quevampiro  ou  qualquer  outro  ser  das  trevas  e  muito  menos  aceitar  que   
minha irmã está servindo de brinquedinho para um deles.minha irmã está servindo de brinquedinho para um deles.

—— Isso não é verdade, Damian me ama.  Isso não é verdade, Damian me ama. 
—— Como você é patética. - ela riu. Como você é patética. - ela riu.
—— Cale-se! Já me ofendeu demais. - gritei. Cale-se! Já me ofendeu demais. - gritei.
—— Você merece!  -  agora foi  Mariana – Merece ouvir  tudo isso e Você merece!  -  agora foi  Mariana – Merece ouvir  tudo isso e   

muito  mais.  Lavígnia  eu  nunca  mais  quero  olhar  para  você  se  decidirmuito  mais.  Lavígnia  eu  nunca  mais  quero  olhar  para  você  se  decidir  
continuar com essa loucura. E tem mais, vou contar tudo ao Conselho.continuar com essa loucura. E tem mais, vou contar tudo ao Conselho.

—— Você não seria capaz. - aquilo me assustou. Você não seria capaz. - aquilo me assustou.
—— Ah mas se ela não contar, quem conta sou eu! Ah mas se ela não contar, quem conta sou eu!
—— Ágatha e Mariana, por favor me entendam. Eu o amo, ele é o Ágatha e Mariana, por favor me entendam. Eu o amo, ele é o   

amor da minha vida e nem vai durar muito tempo. - tentei.amor da minha vida e nem vai durar muito tempo. - tentei.
—— Então vai ficar longe dele? - Mariana perguntou rápido. Então vai ficar longe dele? - Mariana perguntou rápido.
—— Não, mas ele vai me deixar em 10 ou 15 anos com certeza. Vou Não, mas ele vai me deixar em 10 ou 15 anos com certeza. Vou  

envelhecer e ele não.envelhecer e ele não.
—— Ah já sei, quer ser uma praga imortal sugadora de sangue como Ah já sei, quer ser uma praga imortal sugadora de sangue como  

ele,  não  é?  É  isso  que está  tentando  nos  dizer.  -  Ágatha  deduziu bemele,  não  é?  É  isso  que está  tentando  nos  dizer.  -  Ágatha  deduziu bem  
errado.errado.

—— Não, isso nunca. Jamais! - garanti. Não, isso nunca. Jamais! - garanti.
—— É só questão de tempo até ele te convencer disso.  É só questão de tempo até ele te convencer disso. 
—— Isso se ele realmente sente algo por ti  que não seja  desejo de Isso se ele realmente sente algo por ti  que não seja  desejo de  

vingança contra a aliança por ter matado centenas de vampiros que talvezvingança contra a aliança por ter matado centenas de vampiros que talvez   
ele tenha criado, não é?ele tenha criado, não é?
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—— Ágatha, por favor, já chega. - pedi. Ágatha, por favor, já chega. - pedi.
—— É já chega mesmo – ela suspirou profundamente – escolha agora, É já chega mesmo – ela suspirou profundamente – escolha agora,  

ele ou nós?ele ou nós?
Estaquei. Aquilo era horrível, eu amava as duas e não queria queEstaquei. Aquilo era horrível, eu amava as duas e não queria que  

ficássemos  distantes,  mas  pelo  jeito  o  destino  tinha  traçado  caminhosficássemos  distantes,  mas  pelo  jeito  o  destino  tinha  traçado  caminhos   
totalmente  diferentes  para  nós  três.  Elas  sairiam  pelo  mundo  atrás  detotalmente  diferentes  para  nós  três.  Elas  sairiam  pelo  mundo  atrás  de   
pesadelos para destruir e eu voltaria para casa.pesadelos para destruir e eu voltaria para casa.

—— Ágatha por favor, não precisa ser assim. Ágatha por favor, não precisa ser assim.
—— Precisa sim, nunca vou aceitar você com ele entende? Nunca. Precisa sim, nunca vou aceitar você com ele entende? Nunca.
—— Ninguém da família vai aceitar. - Mariana tentou. Ninguém da família vai aceitar. - Mariana tentou.
—— Escolha. Ele ou nós? Escolha. Ele ou nós?
Ágatha  parou  ao  lado  de  Mariana  e  ambas  tinham  um  brilhoÁgatha  parou  ao  lado  de  Mariana  e  ambas  tinham  um  brilho   

diferente no olhar. Não eram mais as mesmas. Até fisicamente estavamdiferente no olhar. Não eram mais as mesmas. Até fisicamente estavam   
diferentes, pareciam mais fortes e a expressão era séria e decidida. As duasdiferentes, pareciam mais fortes e a expressão era séria e decidida. As duas   
haviam mudado muito, quase não as reconhecia.  A resposta era a maishaviam mudado muito, quase não as reconhecia.  A resposta era a mais   
conveniente para mim.conveniente para mim.

—— Não vou deixá-lo. - falei e um momento de silêncio. Não vou deixá-lo. - falei e um momento de silêncio.
—— Ok –  Ágatha  falou  tranquila  e  caminhou até  ficar  em minha Ok –  Ágatha  falou  tranquila  e  caminhou até  ficar  em minha   

frente – você está morta para mim a partir de agora.frente – você está morta para mim a partir de agora.
Dizendo isso ela se dirigiu à escada, Mariana me olhou de formaDizendo isso ela se dirigiu à escada, Mariana me olhou de forma  

horrível, ela nunca havia me olhado com ódio antes.horrível, ela nunca havia me olhado com ódio antes.
—— Traidora! Traidora!
Disse antes de seguir Ágatha. Por alguns instantes fiquei totalmenteDisse antes de seguir Ágatha. Por alguns instantes fiquei totalmente  

sem reação, finalmente fui para o quarto e tranquei a porta. Aquilo haviasem reação, finalmente fui para o quarto e tranquei a porta. Aquilo havia   
sido horrível, e eu tinha certeza de que os Otman deviam estar me odiandosido horrível, e eu tinha certeza de que os Otman deviam estar me odiando  
tanto quanto elas. Por que eles não podiam entender que eu não queria sertanto quanto elas. Por que eles não podiam entender que eu não queria ser   
uma  escrava  de  Roma?  Eu  não  queria  passar  o  resto  da  minha  vidauma  escrava  de  Roma?  Eu  não  queria  passar  o  resto  da  minha  vida  
perseguindo  criaturas  do  mal  pelo  mundo  afora.   Sentei  no  tapete  doperseguindo  criaturas  do  mal  pelo  mundo  afora.   Sentei  no  tapete  do  
quarto e chorei por horas. Não via outra saída para aquela situação.quarto e chorei por horas. Não via outra saída para aquela situação.
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E quanto a Damian eu podia entender que me reprovassem, masE quanto a Damian eu podia entender que me reprovassem, mas   
mesmo que o deixasse eu não seria caçadora. Eu pensava igual Ariadne.mesmo que o deixasse eu não seria caçadora. Eu pensava igual Ariadne.  
Enquanto  eles  não  matassem pessoas  inocentes,  por  que investir  numaEnquanto  eles  não  matassem pessoas  inocentes,  por  que investir  numa  
guerra pessoal? Eu queria apenas minha vida de volta, infelizmente comguerra pessoal? Eu queria apenas minha vida de volta, infelizmente com   
Damian ao meu lado todos me odiariam. As palavras delas haviam meDamian ao meu lado todos me odiariam. As palavras delas haviam me  
magoado demais e conseguido despertar uma raiva pulsante que cresciamagoado demais e conseguido despertar uma raiva pulsante que crescia  
discretamente. Ao fim e ao cabo de horas de lágrimas, eu estava decidida.discretamente. Ao fim e ao cabo de horas de lágrimas, eu estava decidida.   
Não seria uma caçadora de almas sombrias pois o amor da minha vida eraNão seria uma caçadora de almas sombrias pois o amor da minha vida era   
uma dessas almas.uma dessas almas.

Se eu era mesmo uma traidora como Mariana havia me acusado, euSe eu era mesmo uma traidora como Mariana havia me acusado, eu  
não seria com Damian também. Decidida, peguei o telefone e liguei paranão seria com Damian também. Decidida, peguei o telefone e liguei para   
ele porém o mesmo estava desligado, tentei  várias vezes e nada.  Entãoele porém o mesmo estava desligado, tentei  várias vezes e nada.  Então  
deixei uma mensagem no Whatapp dele:deixei uma mensagem no Whatapp dele:

“Oi,  estou indo para Porto Alegre hoje mesmo. Encontre-me em minha“Oi,  estou indo para Porto Alegre hoje mesmo. Encontre-me em minha   
casa hoje à noite.”casa hoje à noite.”

Era  bem tarde  da  madrugada  quando  consegui  dormir.  AcordeiEra  bem tarde  da  madrugada  quando  consegui  dormir.  Acordei  
bem tarde, àquele horário eu já deveria estar chegando em minha casa nabem tarde, àquele horário eu já deveria estar chegando em minha casa na   
capital. Eram onze e quarenta e três da manhã quando acordei com dor decapital. Eram onze e quarenta e três da manhã quando acordei com dor de   
cabeça  e  olhos  inchados.  Tomei  um  banho  demorado  e  coloqueicabeça  e  olhos  inchados.  Tomei  um  banho  demorado  e  coloquei   
maquiagem preta nos olhos para disfarçar.  Procurei  não pensar no quemaquiagem preta nos olhos para disfarçar.  Procurei  não pensar no que  
havia acontecido de madrugada para não ficar com mais raiva das duashavia acontecido de madrugada para não ficar com mais raiva das duas   
que deveriam entender-me. Antes de ir embora precisava ir na escola deque deveriam entender-me. Antes de ir embora precisava ir na escola de  
minha avó para verificar como andavam as coisas, a administração estavaminha avó para verificar como andavam as coisas, a administração estava   
em boas mãos mas minha vó havia me feito o pedido. Coloquei um shortem boas mãos mas minha vó havia me feito o pedido. Coloquei um short   
jeans e uma regatinha roxa e saí.jeans e uma regatinha roxa e saí.

O centro da cidade, em torno da praça da igreja estava todo sendoO centro da cidade, em torno da praça da igreja estava todo sendo  
preparado para a festa que Lídia havia me convidado. Amaldiçoei o fatopreparado para a festa que Lídia havia me convidado. Amaldiçoei o fato  
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de ter esquecido pois certamente todos eles estariam lá, e o assunto semde ter esquecido pois certamente todos eles estariam lá, e o assunto sem  
dúvida alguma era eu e minha suposta traição. Voltei pelas ruas adjacentesdúvida alguma era eu e minha suposta traição. Voltei pelas ruas adjacentes  
e consegui evitar de ver qualquer um deles. Tudo estava certo na escola ee consegui evitar de ver qualquer um deles. Tudo estava certo na escola e   
mais tarde ligaria para minha vó para colocá-la a par de tudo. Porém eumais tarde ligaria para minha vó para colocá-la a par de tudo. Porém eu   
estava  ansiosa  demais  para  contar  a  Damian  que  eu  não  seria  umaestava  ansiosa  demais  para  contar  a  Damian  que  eu  não  seria  uma  
caçadora, que ele não precisaria mais temer que eu o deixaria  ou o odiaria.caçadora, que ele não precisaria mais temer que eu o deixaria  ou o odiaria.

Então tomei uma decisão perigosa: iria até a casa dele. Desde que aEntão tomei uma decisão perigosa: iria até a casa dele. Desde que a   
aliança foi retomada naquela noite na igreja minha mente havia se tornadoaliança foi retomada naquela noite na igreja minha mente havia se tornado   
muito  clara  e  as  lembranças  eram vívidas.  De forma  que  eu  lembravamuito  clara  e  as  lembranças  eram vívidas.  De forma  que  eu  lembrava   
perfeitamente de como chegar à mansão onde ele morava. Mas seria perdaperfeitamente de como chegar à mansão onde ele morava. Mas seria perda  
de tempo ir às duas e vinte da tarde pois ele estaria dormindo como todosde tempo ir às duas e vinte da tarde pois ele estaria dormindo como todos   
os outros. Eu estava tão cega àquela altura que não notei como isso eraos outros. Eu estava tão cega àquela altura que não notei como isso era   
estranho e como eu jamais me adaptaria a ter uma namorado naquelasestranho e como eu jamais me adaptaria a ter uma namorado naquelas  
condições, mas o destino estava prestes a me dar uma lição que mudariacondições, mas o destino estava prestes a me dar uma lição que mudaria   
minha maneira de pensar. minha maneira de pensar. 

Voltei  para  casa  e  subi  para  o  quarto.  Não  havia  sinal  de  maisVoltei  para  casa  e  subi  para  o  quarto.  Não  havia  sinal  de  mais   
ninguém, aquelas duas deveriam estar junto com os outros ainda e eraninguém, aquelas duas deveriam estar junto com os outros ainda e era  
melhor mesmo. Eu não queria olhar para elas. Sentei um pouquinho namelhor mesmo. Eu não queria olhar para elas. Sentei um pouquinho na  
beirada da cama e pensei em como tudo tinha se resolvido. Eu conseguibeirada da cama e pensei em como tudo tinha se resolvido. Eu consegui   
descobrir  o  que tanto  me assombrava,  desvendei  o  segredo que minhadescobrir  o  que tanto  me assombrava,  desvendei  o  segredo que minha   
família escondia e isso era tudo que eu queria. Eu podia ficar  tranquilafamília escondia e isso era tudo que eu queria. Eu podia ficar  tranquila   
agora.  Com  um  suspiro  profundo  peguei  a  caixa  onde  estavam  osagora.  Com  um  suspiro  profundo  peguei  a  caixa  onde  estavam  os   
medalhões, escolhi um e fiquei admirando-o por um tempo.medalhões, escolhi um e fiquei admirando-o por um tempo.

O que eu sentia quando estava com ele era difícil de descrever. EraO que eu sentia quando estava com ele era difícil de descrever. Era  
uma ligação sei lá... muitas coisas haviam me guiado até ele e era comouma ligação sei lá... muitas coisas haviam me guiado até ele e era como  
negar uma bênção não aceitá-lo. Então decidi ficar com ele. Não seria umanegar uma bênção não aceitá-lo. Então decidi ficar com ele. Não seria uma  
caçadora mas era uma Durani, ele era meu agora e ficaria com ele. Prendi acaçadora mas era uma Durani, ele era meu agora e ficaria com ele. Prendi a   
uma  corrente  e  coloquei  no  pescoço,  deixei  a  corrente  grande  parauma  corrente  e  coloquei  no  pescoço,  deixei  a  corrente  grande  para   
escondê-lo dentro da blusa pois talvez Damian não gostasse de ver-meescondê-lo dentro da blusa pois talvez Damian não gostasse de ver-me   
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com ele. Fiquei torcendo para que o dia passasse logo pois depois do pôrcom ele. Fiquei torcendo para que o dia passasse logo pois depois do pôr  
do sol meu amor acordaria e eu poderia finalmente dar a boa notícia dedo sol meu amor acordaria e eu poderia finalmente dar a boa notícia de  
que ficaria com ele e não com os caçadores. que ficaria com ele e não com os caçadores. 

Estava tão ansiosa que por volta das cinco horas eu saí. O verão jáEstava tão ansiosa que por volta das cinco horas eu saí. O verão já   
estava acabando e o pôr do sol não demoraria muito. Sendo assim, entreiestava acabando e o pôr do sol não demoraria muito. Sendo assim, entrei   
no carro e segui o caminho pela floresta que minha mente me mostrava.no carro e segui o caminho pela floresta que minha mente me mostrava.   
Além  disso  a  trilha  com  marca  de  que  carros  passavam  por  aliAlém  disso  a  trilha  com  marca  de  que  carros  passavam  por  ali  
frequentemente ajudava bastante. Assim que vi o corredor de árvores quefrequentemente ajudava bastante. Assim que vi o corredor de árvores que   
se  fechavam tive  certeza  que  estava  chegando,  parei  o  carro  e  respireise  fechavam tive  certeza  que  estava  chegando,  parei  o  carro  e  respirei   
fundo. Era melhor eu ligar para ele pois de nenhuma forma iria entrar, osfundo. Era melhor eu ligar para ele pois de nenhuma forma iria entrar, os   
outros me assustavam muito, mesmo parecendo-se com humanos e comoutros me assustavam muito, mesmo parecendo-se com humanos e com  
toda sua classe eles eram aterrorizantes.toda sua classe eles eram aterrorizantes.

Esperei um pouco e então vi algo estranho que não tinha reparado.Esperei um pouco e então vi algo estranho que não tinha reparado.   
Em cima das duas vigas que sustentavam o grande portão de ferro haviaEm cima das duas vigas que sustentavam o grande portão de ferro havia  
duas gárgulas horríveis. Mas... aquilo não estava lá antes. Eu reparei emduas gárgulas horríveis. Mas... aquilo não estava lá antes. Eu reparei em  
cada detalhe quando estive ali, eu tinha certeza. Mas o que eu não fazia acada detalhe quando estive ali, eu tinha certeza. Mas o que eu não fazia a   
menor ideia era que ali  começavam a cair  as mentiras criadas para memenor ideia era que ali  começavam a cair  as mentiras criadas para me  
enganar. Saí do carro sentindo meu peito apertar com o medo, com passosenganar. Saí do carro sentindo meu peito apertar com o medo, com passos  
cautelosos  me  aproximei  para  ver  melhor  aqueles  monstros  horríveis.cautelosos  me  aproximei  para  ver  melhor  aqueles  monstros  horríveis.   
Eram enormes e cinzas, agachados sob patas com garras grandes e curvas,Eram enormes e cinzas, agachados sob patas com garras grandes e curvas,   
dentes afiados para fora da boca fechada e asas de morcego. Mas eles nãodentes afiados para fora da boca fechada e asas de morcego. Mas eles não  
eram nada diante do que estava diante de meus olhos: a  casa.  Tinha aeram nada diante do que estava diante de meus olhos: a  casa.  Tinha a   
mesma  estrutura  de  que  eu  me  lembrava,  claramente  aliás,  grande  emesma  estrutura  de  que  eu  me  lembrava,  claramente  aliás,  grande  e   
comprida com dois andares e muitas janelas. Só que o que estava diantecomprida com dois andares e muitas janelas. Só que o que estava diante   
dos meus olhos era apavorante.dos meus olhos era apavorante.

A casa era velha como se ninguém morasse ali há anos. A pinturaA casa era velha como se ninguém morasse ali há anos. A pintura  
que um dia havia sido branca estava toda descascada e marcas da água daque um dia havia sido branca estava toda descascada e marcas da água da  
chuva faziam linhas pretas abaixo das janelas. A grama no quintal era umchuva faziam linhas pretas abaixo das janelas. A grama no quintal era um   
mato alto e várias outras gárgulas horríveis estavam espalhadas pelo pátio.mato alto e várias outras gárgulas horríveis estavam espalhadas pelo pátio.   
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Os vidros das janelas estavam sujos e embaçados e um escuro apavoranteOs vidros das janelas estavam sujos e embaçados e um escuro apavorante   
dominava em todas  elas.  Pisquei  várias vezes  tentando entender o quedominava em todas  elas.  Pisquei  várias vezes  tentando entender o que  
estava acontecendo pois eu me lembrava perfeitamente de que a casa eraestava acontecendo pois eu me lembrava perfeitamente de que a casa era   
linda e bem cuidada. Aquela diante de meus olhos parecia uma mansãolinda e bem cuidada. Aquela diante de meus olhos parecia uma mansão   
assombrada daqueles filmes antigos.assombrada daqueles filmes antigos.

Meu coração dava saltos descontrolados e minha boca estava seca, oMeu coração dava saltos descontrolados e minha boca estava seca, o  
medo me dominava e eu começava a sentir um frio subindo por minhasmedo me dominava e eu começava a sentir um frio subindo por minhas   
costas.  O  céu  estava  ficando  alaranjado  indicando  que  o  sol  estava  secostas.  O  céu  estava  ficando  alaranjado  indicando  que  o  sol  estava  se  
pondo,  então  para  completar  meu  pavor,  centenas  de  morcegospondo,  então  para  completar  meu  pavor,  centenas  de  morcegos  
começaram a  sair  de  todos  os  lados  daquela  casa  horrível.  Dei  algunscomeçaram a  sair  de  todos  os  lados  daquela  casa  horrível.  Dei  alguns  
passos para trás tomada de total pavor.  O que estava acontecendo? Depassos para trás tomada de total pavor.  O que estava acontecendo? De  
repente  uma  sensação  horrível  de  que  alguém  no  escuro  profundorepente  uma  sensação  horrível  de  que  alguém  no  escuro  profundo  
daquelas janelas poderia estar observando me assaltou.daquelas janelas poderia estar observando me assaltou.

O medo se tornou incontrolável  e pelo céu eu percebia que deviaO medo se tornou incontrolável  e pelo céu eu percebia que devia  
faltar  pouco  segundos  para  o  sol  se  pôr  completamente  e  me  deixarfaltar  pouco  segundos  para  o  sol  se  pôr  completamente  e  me  deixar   
desprotegida de qualquer que fosse o verdadeiro mal que habitava aqueledesprotegida de qualquer que fosse o verdadeiro mal que habitava aquele   
lugar horrível. Corri de volta para o carro tropeçando em meus passos elugar horrível. Corri de volta para o carro tropeçando em meus passos e   
enquanto ligava o carro lágrimas se formaram em meus olhos. Eu nuncaenquanto ligava o carro lágrimas se formaram em meus olhos. Eu nunca  
tinha sentido tanto medo.tinha sentido tanto medo.

“Vamos logo, vamos logo.”“Vamos logo, vamos logo.”

Eu torcia para que o carro ligasse rápido e não fizesse barulho. NãoEu torcia para que o carro ligasse rápido e não fizesse barulho. Não  
faça barulho por favor, quero ir embora daqui! Eu pensava horrorizada efaça barulho por favor, quero ir embora daqui! Eu pensava horrorizada e  
tremia como se estivesse morrendo de frio enquanto dava a marcha à ré atremia como se estivesse morrendo de frio enquanto dava a marcha à ré a   
toda a velocidade possível. Agradeci por de alguma maneira ter sido tãotoda a velocidade possível. Agradeci por de alguma maneira ter sido tão   
habilidosa  no  volante  que  não  cometi  nenhum  erro,  se  eu  batesse  emhabilidosa  no  volante  que  não  cometi  nenhum  erro,  se  eu  batesse  em   
alguma árvore chamaria a atenção deles e em um instante todos estariamalguma árvore chamaria a atenção deles e em um instante todos estariam  
ali.  Só  de  imaginar  isso  quase  morri  de  pavor.  E  foi  ali  que  as  coisasali.  Só  de  imaginar  isso  quase  morri  de  pavor.  E  foi  ali  que  as  coisas   
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começaram a mudar pois eu só conseguia pensar em uma pessoa que eucomeçaram a mudar pois eu só conseguia pensar em uma pessoa que eu  
queria que estivesse comigo: Neitan Von Otman.queria que estivesse comigo: Neitan Von Otman.

Ele esteve presente nas últimas vezes que algum vampiro tentouEle esteve presente nas últimas vezes que algum vampiro tentou  
matar-me,  e  se  eu  tivesse  o  número  do  telefone  dele  quando Juan mematar-me,  e  se  eu  tivesse  o  número  do  telefone  dele  quando Juan me  
sequestrou  para  tentar  encontrá-lo,  não  teria  me  machucado  comosequestrou  para  tentar  encontrá-lo,  não  teria  me  machucado  como  
aconteceu.  Mas  eu  estava  completamente  sozinha  num  lugar  que  meaconteceu.  Mas  eu  estava  completamente  sozinha  num  lugar  que  me  
apavorava e precisava sair logo dali. Consegui chegar na estrada e fiz umaapavorava e precisava sair logo dali. Consegui chegar na estrada e fiz uma   
manobra arriscada para virar o carro. Assim que pude, acelerei a cento emanobra arriscada para virar o carro. Assim que pude, acelerei a cento e   
vinte  por  hora  enquanto  olhava  pelo  retrovisor  a  todo  momento.  Asvinte  por  hora  enquanto  olhava  pelo  retrovisor  a  todo  momento.  As  
lágrimas foram diminuindo assim  que outros carros começavam a passarlágrimas foram diminuindo assim  que outros carros começavam a passar   
no sentido contrário, diminuiu a sensação de estar sozinha.no sentido contrário, diminuiu a sensação de estar sozinha.

Mas eu ainda estava com medo. Com muito medo na verdade. NemMas eu ainda estava com medo. Com muito medo na verdade. Nem  
mesmo queria ver Damian pois sentia medo dele! Então as palavras domesmo queria ver Damian pois sentia medo dele! Então as palavras do  
cardeal soaram em minha mente:cardeal soaram em minha mente:

“Você precisa aprender a matar antes de se sentir segura.”“Você precisa aprender a matar antes de se sentir segura.”

De repente, elas faziam todo sentido do mundo. Ele estava certo...De repente, elas faziam todo sentido do mundo. Ele estava certo...   
Eu não sabia o que fazer, não queria ir para Porto Alegre pois enfrentariaEu não sabia o que fazer, não queria ir para Porto Alegre pois enfrentaria   
horas  na  estrada  escura  e  sozinha,  além  disso  Damian  receberia  logohoras  na  estrada  escura  e  sozinha,  além  disso  Damian  receberia  logo   
minha mensagem e iria para minha casa, eu não queria isso. Também nãominha mensagem e iria para minha casa, eu não queria isso. Também não   
queria ficar em casa sozinha,  a  minha melhor alternativa era  ficar  peloqueria ficar em casa sozinha,  a  minha melhor alternativa era  ficar  pelo   
centro da cidade. Foi muito difícil encontrar uma vaga para estacionar poiscentro da cidade. Foi muito difícil encontrar uma vaga para estacionar pois   
tudo estava lotado por conta da festa. Por fim consegui estacionar duastudo estava lotado por conta da festa. Por fim consegui estacionar duas   
ruas antes da praça, saí logo do carro pois queria ficar perto de pessoas.ruas antes da praça, saí logo do carro pois queria ficar perto de pessoas.  
Foi  um alívio maravilhoso caminhar pela  calçada cheia de gente,  risos,Foi  um alívio maravilhoso caminhar pela  calçada cheia de gente,  risos,   
crianças correndo, cachorrinhos passeando, tinha tanta... vida.crianças correndo, cachorrinhos passeando, tinha tanta... vida.

Entrei  numa  cafeteria  e  sentei  à  uma das  mesas,  pedi  uma taçaEntrei  numa  cafeteria  e  sentei  à  uma das  mesas,  pedi  uma taça  
grande de capuccino e fiquei. Eu estava muito confusa, naquele momentogrande de capuccino e fiquei. Eu estava muito confusa, naquele momento   
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o medo não me dominava mais e eu começava a raciocinar. Damian haviao medo não me dominava mais e eu começava a raciocinar. Damian havia   
me contado que Satine possuía o estranho dom da ilusão, o que na minhame contado que Satine possuía o estranho dom da ilusão, o que na minha   
opinião naquele momento era bem estranho. Então eu só podia ter sidoopinião naquele momento era bem estranho. Então eu só podia ter sido   
enganada pelos poderes dela na primeira vez que fui à casa, fazia muitoenganada pelos poderes dela na primeira vez que fui à casa, fazia muito   
sentido  disfarçar  a  casa  para  não  me  assustar.  Ou  talvez  fosse  parasentido  disfarçar  a  casa  para  não  me  assustar.  Ou  talvez  fosse  para   
enganar-me e fazer com que eu tivesse uma boa impressão deles... Não,enganar-me e fazer com que eu tivesse uma boa impressão deles... Não,   
impossível. Damian jamais me enganaria.impossível. Damian jamais me enganaria.
  Fiquei  com  essas  dúvidas  passeando  por  meus  pensamentosFiquei  com  essas  dúvidas  passeando  por  meus  pensamentos  
durante minutos e mais minutos quando meu celular, que estava sobre adurante minutos e mais minutos quando meu celular, que estava sobre a  
mesa,  tocou,  era  Damian.  Involuntariamente  prendi  a  respiração  e  nãomesa,  tocou,  era  Damian.  Involuntariamente  prendi  a  respiração  e  não   
consegui  atender.  Então  o  Whatsapp  acusou  o  recebimento  de  umaconsegui  atender.  Então  o  Whatsapp  acusou  o  recebimento  de  uma  
mensagem,  era  ele  avisando-me que  não  poderia  ir  naquela  noite  poismensagem,  era  ele  avisando-me que  não  poderia  ir  naquela  noite  pois   
estaria ocupado, mas que me ligaria depois da meia-noite.estaria ocupado, mas que me ligaria depois da meia-noite.

No que ele estaria ocupado? Talvez eu devesse ligar e perguntarNo que ele estaria ocupado? Talvez eu devesse ligar e perguntar   
pois ele teria que me dar muitas explicações do que eu havia visto. Mas epois ele teria que me dar muitas explicações do que eu havia visto. Mas e   
se ele não gostasse de saber que eu tinha descoberto? Que droga, eu estavase ele não gostasse de saber que eu tinha descoberto? Que droga, eu estava  
mesmo numa enrascada. Achei melhor esperar uns dias e pensar muitomesmo numa enrascada. Achei melhor esperar uns dias e pensar muito   
bem antes de falar com ele, por enquanto eu só queria ficar sem nenhumbem antes de falar com ele, por enquanto eu só queria ficar sem nenhum  
conhecido por perto. Depois de tomar minha segunda taça de capuccinoconhecido por perto. Depois de tomar minha segunda taça de capuccino  
saí da cafeteria vendo a noite que já tinha caído, a música alta vinda dasaí da cafeteria vendo a noite que já tinha caído, a música alta vinda da  
festa assim como vozes e risos acabaram me atraindo, ficar por ali me fariafesta assim como vozes e risos acabaram me atraindo, ficar por ali me faria   
bem.bem.

Um palco  havia  sido montado na frente  da  casa  de  informaçõesUm palco  havia  sido montado na frente  da  casa  de  informações   
turísticas e uma banda local se apresentava. Havia muita gente, barracasturísticas e uma banda local se apresentava. Havia muita gente, barracas  
de  comes  e  bebes,  brincadeiras  valendo  prêmios  como  em  parque  dede  comes  e  bebes,  brincadeiras  valendo  prêmios  como  em  parque  de   
diversões, alguns brinquedos infláveis para as crianças e uma piscina dediversões, alguns brinquedos infláveis para as crianças e uma piscina de   
bolinhas onde os pequenos se divertiam. Pelo jeito eles arrecadariam  obolinhas onde os pequenos se divertiam. Pelo jeito eles arrecadariam  o   
dinheiro que precisavam para a restauração do cinema. O clima era ótimodinheiro que precisavam para a restauração do cinema. O clima era ótimo  
e muito agradável, eu andava distraída quando esbarrei em alguém quee muito agradável, eu andava distraída quando esbarrei em alguém que  
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cheirava muito bem. Eu já ia me desculpar mas me calei  ao encarar oscheirava muito bem. Eu já ia me desculpar mas me calei  ao encarar os   
olhos  dele,  Neitan.  Da  forma  como  ele  me  olhou era  claro  que  estavaolhos  dele,  Neitan.  Da  forma  como  ele  me  olhou era  claro  que  estava  
furioso  comigo  pois  não  disse  nada  e  se  afastou,  olhei  para  trás  parafurioso  comigo  pois  não  disse  nada  e  se  afastou,  olhei  para  trás  para   
descobrir que ele não fez o mesmo.  descobrir que ele não fez o mesmo.  

Aquilo não deveria ter me atingido, mas atingiu. Por alguma razãoAquilo não deveria ter me atingido, mas atingiu. Por alguma razão  
o desprezo dele me machucou. Convenci a mim mesma que aquilo não erao desprezo dele me machucou. Convenci a mim mesma que aquilo não era   
importante pois Neitan ou os outros não eram importantes em minha vidaimportante pois Neitan ou os outros não eram importantes em minha vida  
e continuei a caminhar, até que uma voz conhecida soou.e continuei a caminhar, até que uma voz conhecida soou.

—— Ah, Lavígnia, que bom que está aqui! Ah, Lavígnia, que bom que está aqui!
Lídia  surgiu  na  minha  frente  parecendo  desesperada.  CarregavaLídia  surgiu  na  minha  frente  parecendo  desesperada.  Carregava  

uma caixa de papelão que parecia bem pesada e várias sacolas nos braços.uma caixa de papelão que parecia bem pesada e várias sacolas nos braços.  
Estranhei  que  falasse  comigo  pois,  teoricamente,  todos  deveriam  estarEstranhei  que  falasse  comigo  pois,  teoricamente,  todos  deveriam  estar  
furiosos. furiosos. 

—— Oi Lídia. - falei surpresa. Oi Lídia. - falei surpresa.
—— Ai por favor me ajude! Tenho um milhão de coisas para fazer e Ai por favor me ajude! Tenho um milhão de coisas para fazer e   

esqueci de pegar o milho para as pipocas que o dono do mercado doou.esqueci de pegar o milho para as pipocas que o dono do mercado doou.  
Você pode pegar no meu carro e levar ali do lado da igreja?Você pode pegar no meu carro e levar ali do lado da igreja?

—— Ah, claro – como eu negaria? Ela devia ser a única a me tratar Ah, claro – como eu negaria? Ela devia ser a única a me tratar  
daquele jeito – onde está?daquele jeito – onde está?

—— No meu carro – ela se contorceu toda para tirar as chaves do No meu carro – ela se contorceu toda para tirar as chaves do  
bolso – no banco de trás. Está estacionado perto de um carvalho enorme alibolso – no banco de trás. Está estacionado perto de um carvalho enorme ali   
na rua do lado, é um novo Uno verde.na rua do lado, é um novo Uno verde.

—— Tudo bem, eu pego. - concordei. Tudo bem, eu pego. - concordei.
—              —             — Ah, obrigada você é um anjo, um anjo! Ah, obrigada você é um anjo, um anjo!

Disse se afastando mas não na direção da igreja, coitada não podiaDisse se afastando mas não na direção da igreja, coitada não podia  
aproveitar a festa que provavelmente ela havia organizado. Atravessei aaproveitar a festa que provavelmente ela havia organizado. Atravessei a   
praça na direção contrária de onde tinha vindo e uma rua depois dela vi opraça na direção contrária de onde tinha vindo e uma rua depois dela vi o  
carro de Lídia. Fui até lá e peguei a caixa com os pacotes colocando-a nocarro de Lídia. Fui até lá e peguei a caixa com os pacotes colocando-a no   
chão  enquanto  trancava  o  carro,  só  que  quando  a  peguei  novamentechão  enquanto  trancava  o  carro,  só  que  quando  a  peguei  novamente  
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alguns pacotes caíram ao chão, maneei a cabeça e agachei para pegá-los.alguns pacotes caíram ao chão, maneei a cabeça e agachei para pegá-los.   
Foi então que percebi um carro em alta velocidade fazer uma manobraFoi então que percebi um carro em alta velocidade fazer uma manobra   
quase impossível e estacionar na frente do carro de Lídia.quase impossível e estacionar na frente do carro de Lídia.

Curiosa, dei uma espiadinha por detrás do tronco largo do carvalho.Curiosa, dei uma espiadinha por detrás do tronco largo do carvalho.  
Era uma nova Range Rover lindíssima e prateada e conduzida por alguémEra uma nova Range Rover lindíssima e prateada e conduzida por alguém   
que dirigia muito bem para fazer aquela manobra. Peguei o último dosque dirigia muito bem para fazer aquela manobra. Peguei o último dos   
pacotes e pus na caixa quando uma voz conhecida, mas nada agradável,pacotes e pus na caixa quando uma voz conhecida, mas nada agradável,   
soou.soou.

—— É claro que estou com ciúmes. É claro que estou com ciúmes.
Era a voz da Marianjel e foi seguida pela batida da porta do carro, eEra a voz da Marianjel e foi seguida pela batida da porta do carro, e  

por seus passos de salto alto na calçada. Para terminar de piorar o meu diapor seus passos de salto alto na calçada. Para terminar de piorar o meu dia  
ainda tinha que encontrar aquela vampira idiota.  Assim que fui levantarainda tinha que encontrar aquela vampira idiota.  Assim que fui levantar   
ouvi a outra porta bater e outra voz bem conhecida.ouvi a outra porta bater e outra voz bem conhecida.

—— Não entendo por que está agindo assim, você sempre me dividiu Não entendo por que está agindo assim, você sempre me dividiu   
com outras mulheres e não se importou.com outras mulheres e não se importou.

Era  Damian!  Arregalei  os  olhos  e  com  toda  discrição  que  pudeEra  Damian!  Arregalei  os  olhos  e  com  toda  discrição  que  pude  
espiei, ele deu a volta no carro e encostou-se na porta do passageiro e oespiei, ele deu a volta no carro e encostou-se na porta do passageiro e o  
mais  horrível  de tudo:  a  puxou para si  enlaçando sua cintura nua.  Elamais  horrível  de tudo:  a  puxou para si  enlaçando sua cintura nua.  Ela   
usava uma calça jeans bem apertada e uma blusa vermelha com um decoteusava uma calça jeans bem apertada e uma blusa vermelha com um decote   
gigante nas costas, os cabelos estavam presos numa trança enorme. Entãogigante nas costas, os cabelos estavam presos numa trança enorme. Então   
era nisso que ele estava ocupado que não iria me ver? era nisso que ele estava ocupado que não iria me ver? 

—— Suas aventuras com humanas que acabaram virando lanchinho Suas aventuras com humanas que acabaram virando lanchinho  
não me importam, e quanto à Svetlana por favor, ela é uma imortal comnão me importam, e quanto à Svetlana por favor, ela é uma imortal com  
classe. Mas essa mulherzinha sem graça e patética que você está agora euclasse. Mas essa mulherzinha sem graça e patética que você está agora eu   
não suporto. - confessou ela e eu imaginei que falava de mim. não suporto. - confessou ela e eu imaginei que falava de mim. 

—— É importante tê-la ao nosso lado, Anjel. Ela não pensa duas vezes É importante tê-la ao nosso lado, Anjel. Ela não pensa duas vezes   
para fazer tudo que eu peço, ela é uma arma poderosa quer no Conselhopara fazer tudo que eu peço, ela é uma arma poderosa quer no Conselho  
quer como caçadora pois posso trazê-la para meu lado com um estalar dequer como caçadora pois posso trazê-la para meu lado com um estalar de   
dedos.dedos.
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“O quê?!”“O quê?!”

Cobri  os  lábios  com  a  mão  para  não  emitir  nenhum  ruído.  EuCobri  os  lábios  com  a  mão  para  não  emitir  nenhum  ruído.  Eu  
precisava ouvir toda aquela conversa, embora não estivesse acreditandoprecisava ouvir toda aquela conversa, embora não estivesse acreditando  
que ele estava falando de mim.que ele estava falando de mim.

—— Está muito apaixonada por ti? Está muito apaixonada por ti?
—— O  que  você  acha?  Deu  um  trabalho  enorme  conquistar  sua O  que  você  acha?  Deu  um  trabalho  enorme  conquistar  sua  

confiança mas depois foi só um pouquinho de charme e essa historinhaconfiança mas depois foi só um pouquinho de charme e essa historinha   
ridícula  de  vampiro  bonzinho  e  incompreendido  que  as  adolescentesridícula  de  vampiro  bonzinho  e  incompreendido  que  as  adolescentes   
adoram  e  ela  se  apaixonou  totalmente.  -  contou  ele  com  um  risoadoram  e  ela  se  apaixonou  totalmente.  -  contou  ele  com  um  riso   
debochado e senti um golpe no estômago.  debochado e senti um golpe no estômago.  

—— Ah mas ela está meio longe de ser uma adolescente. Ah mas ela está meio longe de ser uma adolescente.
—— Mas é tão ingênua quanto uma. Acreditou em tudo que falei por Mas é tão ingênua quanto uma. Acreditou em tudo que falei por  

mais estúpido que fosse.mais estúpido que fosse.
—— É uma burra mesmo. -  ela ridicularizou e nesse instante eu já É uma burra mesmo. -  ela ridicularizou e nesse instante eu já  

começava a entender tudo.começava a entender tudo.
—— Por isso mesmo é melhor tê-la ao nosso lado. - disse ele. Por isso mesmo é melhor tê-la ao nosso lado. - disse ele.
—— Ai mas por quê? Você disse que ela é inútil agora pois saiu do Ai mas por quê? Você disse que ela é inútil agora pois saiu do  

Conselho e não quer ser uma caçadora.Conselho e não quer ser uma caçadora.
—— Um maldito caçador a menos para nos preocuparmos. Um maldito caçador a menos para nos preocuparmos.
—— Então por que não acaba com ela como fez com a outra estúpida, Então por que não acaba com ela como fez com a outra estúpida,   

aquela Ariadne? - a bruxa ruiva perguntou e eu arregalei os olhos, o queaquela Ariadne? - a bruxa ruiva perguntou e eu arregalei os olhos, o que   
ele tinha a ver com Ariadne?ele tinha a ver com Ariadne?

—— É  muito  arriscado,  Anjel.  Aquele  Otman  miserável  nos  viu É  muito  arriscado,  Anjel.  Aquele  Otman  miserável  nos  viu  
juntos, está sempre de olho nela, acho que está apaixonado pela Lavígniajuntos, está sempre de olho nela, acho que está apaixonado pela Lavígnia  
ou ela é a missão específica dele. É claro que perceberia que fui eu caso elaou ela é a missão específica dele. É claro que perceberia que fui eu caso ela  
morresse, foi muita sorte ninguém ter descoberto que matei Ariadne. Nãomorresse, foi muita sorte ninguém ter descoberto que matei Ariadne. Não   
posso arriscar outra vez. posso arriscar outra vez. 

Ele matou Ariadne? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo,Ele matou Ariadne? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo,   
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não era possível. Ele havia matado minha ancestral! Foi por isso que elanão era possível. Ele havia matado minha ancestral! Foi por isso que ela   
havia tentado avisar que não confiasse nele. E só não tinha me matado poishavia tentado avisar que não confiasse nele. E só não tinha me matado pois   
Neitan estava sempre perto e o tinha visto?Neitan estava sempre perto e o tinha visto?

—— É, tenho que reconhecer isso. É, tenho que reconhecer isso.
—— E  seduzir  Ariadne  foi  muito  importante  para  nós  pois  ela E  seduzir  Ariadne  foi  muito  importante  para  nós  pois  ela  

conseguiu convencer os Durani a deixarem de caçar de vez e os Otman aconseguiu convencer os Durani a deixarem de caçar de vez e os Otman a  
nos deixarem em paz. Você tem que reconhecer isso também.nos deixarem em paz. Você tem que reconhecer isso também.

—— Sim é verdade mas sei lá...  essa garota estúpida que você está Sim é verdade mas sei lá...  essa garota estúpida que você está   
enrolando agora me irrita profundamente e não sei porquê.enrolando agora me irrita profundamente e não sei porquê.

—— Não fique com ciúmes, ela é só minha missão. - disse ele e meu Não fique com ciúmes, ela é só minha missão. - disse ele e meu   
coração se partiu, eu era isso?coração se partiu, eu era isso?

—— Sente algo por ela? Sente algo por ela?
—— É claro que não, já passamos por isso com Ariadne e você não É claro que não, já passamos por isso com Ariadne e você não  

ficou tão brava. - ele falou com a voz arrastada e ouvi o som de um beijo.ficou tão brava. - ele falou com a voz arrastada e ouvi o som de um beijo.
—— É que aquela estúpida era sexy e provocante, eu entendia porque É que aquela estúpida era sexy e provocante, eu entendia porque  

você se sentia atraído por ela mas essa agora é tão sem graça – ela falava devocê se sentia atraído por ela mas essa agora é tão sem graça – ela falava de  
mim com o deboche claro em sua voz – tão sem atrativos, se veste igual amim com o deboche claro em sua voz – tão sem atrativos, se veste igual a   
uma garotinha. Não entendo como qualquer homem se interessaria por elauma garotinha. Não entendo como qualquer homem se interessaria por ela   
e quanto mais você.e quanto mais você.

—— Tenho que suportar,  mas seria mais interessante se a Lavígnia Tenho 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.

Damian contou e ela riu alto debochando. Lágrimas de dor e ódioDamian contou e ela riu alto debochando. Lágrimas de dor e ódio   
começaram a descer por meu rosto, eu não podia acreditar no que estavacomeçaram a descer por meu rosto, eu não podia acreditar no que estava  
acontecendo. Damian era mesmo como Neitan a as garotas tentaram meacontecendo. Damian era mesmo como Neitan a as garotas tentaram me  
convencer. Ele estava humilhando-me, rindo às minhas custas com aquelaconvencer. Ele estava humilhando-me, rindo às minhas custas com aquela  
vadia imortal. vadia imortal. 

—— Ela não quis dormir contigo? - perguntou rindo. Ela não quis dormir contigo? - perguntou rindo.
—— Só uma vez. Só uma vez.
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—— Coitado de você – riu mais  ainda –  deveriam ter  mandado o Coitado de você – riu mais  ainda –  deveriam ter  mandado o  
Pietro no seu lugar.Pietro no seu lugar.

—— Agora já acabou tudo, Lavígnia está dominada e fará tudo o que Agora já acabou tudo, Lavígnia está dominada e fará tudo o que  
eu pedir.  Todo o sacrifício  valeu a pena,  eu queria  mesmo era que elaeu pedir.  Todo o sacrifício  valeu a pena,  eu queria  mesmo era que ela   
quebrasse aquela maldita profecia de Ariadne e como está louca por mimquebrasse aquela maldita profecia de Ariadne e como está louca por mim  
não  vai  aceitar  ser  uma  caçadora.  Eu  venci  Ariadne  mais  uma  vez.  -não  vai  aceitar  ser  uma  caçadora.  Eu  venci  Ariadne  mais  uma  vez.  -   
triunfou-se o maldito.triunfou-se o maldito.

—— Tem certeza mesmo que aquela boboca não vai querer ser uma? Tem certeza mesmo que aquela boboca não vai querer ser uma?
—— Absoluta. Percebi isso com todas as coisas que me disse, a irmã e Absoluta. Percebi isso com todas as coisas que me disse, a irmã e   

a prima não teve jeito mesmo, se você visse o jeito como elas me olharam.a prima não teve jeito mesmo, se você visse o jeito como elas me olharam.   
Já são caçadoras.Já são caçadoras.

—— Droga. Droga.
—— Não perca sua tranquilidade minha rainha, nenhuma das duas Não perca sua tranquilidade minha rainha, nenhuma das duas   

famílias pode vir atrás de nós agora. Eles pensam que o trato é cumprido,famílias pode vir atrás de nós agora. Eles pensam que o trato é cumprido,   
Lavígnia pensa que somos uma família de vampiros bonzinhos e os OtmanLavígnia pensa que somos uma família de vampiros bonzinhos e os Otman  
não podem quebrar o pacto de Ariadne e os irmãos se Lavígnia não se unirnão podem quebrar o pacto de Ariadne e os irmãos se Lavígnia não se unir   
a eles. Tudo está a nosso favor.a eles. Tudo está a nosso favor.

—— Parece que sim, mas como você conseguiu convencê-la de tantas Parece que sim, mas como você conseguiu convencê-la de tantas   
mentiras? Ela é mesmo tão boba assim?mentiras? Ela é mesmo tão boba assim?

—— Foi fácil essa parte, só precisei ver um desses filmes insanos sobre Foi fácil essa parte, só precisei ver um desses filmes insanos sobre  
vampiros  que  todos  adoram  e  pronto.  Não  somos  um  clã,  somo  umavampiros  que  todos  adoram  e  pronto.  Não  somos  um  clã,  somo  uma   
família  família  e tudo que queremos é ficar escondidos e existir em paz. O feitiçoe tudo que queremos é ficar escondidos e existir em paz. O feitiço   
de  Satine  foi  espetacular,  a  casa  ficou  tão  perfeita  que  Lavígnia  nãode  Satine  foi  espetacular,  a  casa  ficou  tão  perfeita  que  Lavígnia  não   
suspeitou de nada. suspeitou de nada. 

Comemorou, e eu descobri que tinha razão. Foi mesmo algo queComemorou, e eu descobri que tinha razão. Foi mesmo algo que  
Satine fez, mas como ela fez um feitiço se era uma vampira? Ou não seriaSatine fez, mas como ela fez um feitiço se era uma vampira? Ou não seria   
uma  vampira?  Talvez  fosse  mais  uma  das  mentiras  que  o  infeliz  meuma  vampira?  Talvez  fosse  mais  uma  das  mentiras  que  o  infeliz  me  
contou.  Aquilo estava doendo tanto, eu tinha vontade de bater na caracontou.  Aquilo estava doendo tanto, eu tinha vontade de bater na cara   
dele. Segurei as lágrimas e não me movi, eles nem haviam percebido quedele. Segurei as lágrimas e não me movi, eles nem haviam percebido que  
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eu estava ali e eu desconfiava que era por conta do medalhão que usava.eu estava ali e eu desconfiava que era por conta do medalhão que usava.
—— Mas  eu odiei  tê-la  em nossa casa.  Por favor  me prometa  que Mas  eu odiei  tê-la  em nossa casa.  Por favor  me prometa  que  

nunca  mais  vai  levá-la  até  lá  ou  vai  precisar  atravessar  o  oceano  enunca  mais  vai  levá-la  até  lá  ou  vai  precisar  atravessar  o  oceano  e  
encontrar Svetlana para fazer amor com uma imortal. - chantageou ela eencontrar Svetlana para fazer amor com uma imortal. - chantageou ela e   
ficou claro que eles eram um casal, mas quem seria Svetlana?ficou claro que eles eram um casal, mas quem seria Svetlana?

—— Teria coragem de me manter fora da sua cama?  Teria coragem de me manter fora da sua cama? 
Ele provocou  eu tive coragem de espiar um pouquinho, DamianEle provocou  eu tive coragem de espiar um pouquinho, Damian  

beijava o pescoço dela. Virei-me e encostei na árvore, aquela traição estavabeijava o pescoço dela. Virei-me e encostei na árvore, aquela traição estava  
doendo como uma faca em meu coração, eu me sentia uma tonta,  umadoendo como uma faca em meu coração, eu me sentia uma tonta,  uma  
idiota, havia confiado cegamente nele e o tempo todo fui motivo de risoidiota, havia confiado cegamente nele e o tempo todo fui motivo de riso   
dele  com sua  amante...  ou  melhor,  eu  era  a  amante  e  Marianjel  a  suadele  com sua  amante...  ou  melhor,  eu  era  a  amante  e  Marianjel  a  sua   
mulher. Fechei os olhos com força e lágrimas abundantes desceram. mulher. Fechei os olhos com força e lágrimas abundantes desceram. 

—— Tenho sim, vai ter que se contentar em fazer sexo sem graça com Tenho sim, vai ter que se contentar em fazer sexo sem graça com  
aquela santinha imaculada.aquela santinha imaculada.
                      —— Ah não seja malvada, você sabe que consigo ficar sem ti, sem suas Ah não seja malvada, você sabe que consigo ficar sem ti, sem suas  
sensuais habilidades.  sensuais habilidades.  

—— Então me prometa que nunca mais vai  levar sua missão para Então me prometa que nunca mais vai  levar sua missão para   
nossa casa.nossa casa.

—— Tudo bem, eu prometo fazer o possível para mantê-la bem longe Tudo bem, eu prometo fazer o possível para mantê-la bem longe   
e sobretudo de você. - golpeou-me mais uma vez com sua traição.e sobretudo de você. - golpeou-me mais uma vez com sua traição.

—— Tem certeza de que não sente nada por ela Damian? Eu não te Tem certeza de que não sente nada por ela Damian? Eu não te   
perdoaria nunca se...perdoaria nunca se...

—— Anjel por favor,  você é uma deusa maravilhosa, sensual,  uma Anjel por favor,  você é uma deusa maravilhosa, sensual,  uma  
mulher  completa  que  não  deixa  de  me  enlouquecer  mesmo  depois  demulher  completa  que  não  deixa  de  me  enlouquecer  mesmo  depois  de   
séculos juntos. Acha mesmo que uma garota sem a menor graça como aséculos juntos. Acha mesmo que uma garota sem a menor graça como a  
Lavígnia conseguiria tomar o seu lugar?Lavígnia conseguiria tomar o seu lugar?

Quando ele proferiu essas palavras eu cobri o rosto com as duasQuando ele proferiu essas palavras eu cobri o rosto com as duas   
mãos.  Aquilo era  horrível  demais,  Damian estava acabando comigo,  eumãos.  Aquilo era  horrível  demais,  Damian estava acabando comigo,  eu  
não era nada para ele ou melhor era um missão enfadonha que ele tinhanão era nada para ele ou melhor era um missão enfadonha que ele tinha   
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que suportar. Ele falava como se me odiasse.que suportar. Ele falava como se me odiasse.
—— Garante? - ela quis se certificar. Garante? - ela quis se certificar.
—— Garanto. Você e Svetlana são as únicas mulheres que realmente Garanto. Você e Svetlana são as únicas mulheres que realmente  

me interessam.me interessam.
Então  Svetlana  era  a  outra  mulher  dele?  Estilo  Drácula  e  suasEntão  Svetlana  era  a  outra  mulher  dele?  Estilo  Drácula  e  suas   

noivas? Não era possível! Como aquele maldito tinha me engando tanto?noivas? Não era possível! Como aquele maldito tinha me engando tanto?  
Ou eu que era mesmo burra como a Marianjel estava dizendo.Ou eu que era mesmo burra como a Marianjel estava dizendo.

—— Não sente nada pela Durani? Não sente nada pela Durani?
—— Não, nada mesmo. - garantiu ele para terminar de me matar. Não, nada mesmo. - garantiu ele para terminar de me matar.
—— E quando pretende deixar ela? E quando pretende deixar ela?
—— É difícil dizer, talvez tenha que ficar suportando-a por uns dez É difícil dizer, talvez tenha que ficar suportando-a por uns dez  

ou quinze anos, até que ela comece a envelhecer e perceba que foi um erroou quinze anos, até que ela comece a envelhecer e perceba que foi um erro   
se envolver comigo.se envolver comigo.

“Não seu desgraçado, não vai precisar me suportar nem por mais um“Não seu desgraçado, não vai precisar me suportar nem por mais um   
minuto.”minuto.”

Pensei louca de raiva e dor.Pensei louca de raiva e dor.
—— Aff, vou ter que aguentar o cheiro dela em ti por tanto tempo? Aff, vou ter que aguentar o cheiro dela em ti por tanto tempo?
Marianjel demonstrou nojo e revolta na voz e eu maneei a cabeçaMarianjel demonstrou nojo e revolta na voz e eu maneei a cabeça  

chorando  e  me  sentindo  humilhada,  ele  nem mesmo  me defendia  doschorando  e  me  sentindo  humilhada,  ele  nem mesmo  me defendia  dos   
insultos dela.insultos dela.

—— Vai ter que suportar amor, isso vai garantir que possamos ficar Vai ter que suportar amor, isso vai garantir que possamos ficar   
no Rio Grande do Sul sem nos escondermos por mais alguns anos pelono Rio Grande do Sul sem nos escondermos por mais alguns anos pelo   
menos.  Você  sabe  como  esses  caçadores  são  fortes  e  obstinados,  sómenos.  Você  sabe  como  esses  caçadores  são  fortes  e  obstinados,  só   
conseguimos  matar  dois  em  séculos  e  Ariadne  eu  só  consegui  poisconseguimos  matar  dois  em  séculos  e  Ariadne  eu  só  consegui  pois   
confiava em mim, caso contrário jamais teria conseguido.confiava em mim, caso contrário jamais teria conseguido.

—— É, eu lembro que ela era muito forte... até se apaixonar por ti, o É, eu lembro que ela era muito forte... até se apaixonar por ti, o   
destruidor de corações. - ela disse e eles riram. destruidor de corações. - ela disse e eles riram. 
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—— Nenhuma mulher me resiste. - vangloriou-se. Nenhuma mulher me resiste. - vangloriou-se.
—— Ainda mais essas sem cérebros que acreditam em tudo. Mas se o Ainda mais essas sem cérebros que acreditam em tudo. Mas se o   

tal  do Otman estiver mesmo apaixonado por ela você não acha que eletal do Otman estiver mesmo apaixonado por ela você não acha que ele   
pode tentar conquistá-la?pode tentar conquistá-la?

—— Pode até tentar, mas Lavígnia não o suporta. Lembre-se que ele é Pode até tentar, mas Lavígnia não o suporta. Lembre-se que ele é   
o  inimigo  número  um do  amor da  vida  dela  –  Damian riu  e  eu sentio  inimigo  número  um do  amor da  vida  dela  –  Damian riu  e  eu senti   
vontade  de  matá-lo  –  ela  não  tem  olhos  para  mais  ninguém,  está  nasvontade  de  matá-lo  –  ela  não  tem  olhos  para  mais  ninguém,  está  nas   
minhas mãos e eu posso fazer o que quiser com ela.minhas mãos e eu posso fazer o que quiser com ela.

—— Tudo bem, você me convenceu. É conveniente que você continue Tudo bem, você me convenceu. É conveniente que você continue   
seduzindo e mantendo-a sob seu controle mas não vá nem pensar em seseduzindo e mantendo-a sob seu controle mas não vá nem pensar em se   
apaixonar por ela, entendeu? apaixonar por ela, entendeu? 

—— Jamais. Jamais.
—— E tem mais, não quero que você fique beijando e se agarrando E tem mais, não quero que você fique beijando e se agarrando  

com ela o tempo todo pois me dá nojo.com ela o tempo todo pois me dá nojo.
—— Ah por favor,  Lavígnia é quase uma puritana,  até  um beijo  é Ah por favor,  Lavígnia é quase uma puritana,  até  um beijo  é   

difícil conseguir dela. - confessou e eu me senti horrível.difícil conseguir dela. - confessou e eu me senti horrível.
—— Ótimo, que ela continue sendo essa sem graça e você continua na Ótimo, que ela continue sendo essa sem graça e você continua na  

minha cama. Agora vamos pegar alguém pois minha garganta está seca.minha cama. Agora vamos pegar alguém pois minha garganta está seca.
—— Claro amor, vamos saciar sua sede. Claro amor, vamos saciar sua sede.
Vi pela sombra que faziam que se fastaram do carro. Olhei e os viVi pela sombra que faziam que se fastaram do carro. Olhei e os vi  

saírem andando abraçados na direção oposta a qual eu estava. Sentei outrasaírem andando abraçados na direção oposta a qual eu estava. Sentei outra   
vez  e  chorei.  Eu estava  me sentido horrível,  humilhada,  ridicularizada,vez  e  chorei.  Eu estava  me sentido horrível,  humilhada,  ridicularizada,   
usada. Como Damian pode fazer aquilo comigo? Como eu fui tão estúpidausada. Como Damian pode fazer aquilo comigo? Como eu fui tão estúpida  
de acreditar nele? A culpa era minha por trair minha família e quem mede acreditar nele? A culpa era minha por trair minha família e quem me   
amava por ele. Eu tinha que sair dali. Enxuguei as lágrimas sentindo meuamava por ele. Eu tinha que sair dali. Enxuguei as lágrimas sentindo meu   
peito muito apertado, estava doendo demais. peito muito apertado, estava doendo demais. 

Peguei a caixa e andei o mais rápido que pude para a praça, nem viPeguei a caixa e andei o mais rápido que pude para a praça, nem vi   
por quem eu passava. Fui até o lado da igreja e entreguei a caixa para Lídiapor quem eu passava. Fui até o lado da igreja e entreguei a caixa para Lídia   
que parecia tão distraída que nem notou meu estado. Neguei rápido seuque parecia tão distraída que nem notou meu estado. Neguei rápido seu  
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pedido  que  ficasse  na  festa  e  corri  para  meu  carro.  Assim  que  entrei,pedido  que  ficasse  na  festa  e  corri  para  meu  carro.  Assim  que  entrei,   
encostei a cabeça no volante e chorei muito. A maneira como eu estava meencostei a cabeça no volante e chorei muito. A maneira como eu estava me  
sentindo era a pior sensação da minha vida, fui tão humilhada. Damiansentindo era a pior sensação da minha vida, fui tão humilhada. Damian   
havia me ridicularizado tanto por tê-lo amado e acreditado nele, ele erahavia me ridicularizado tanto por tê-lo amado e acreditado nele, ele era   
um maldito traidor e eu uma estúpida. Aquilo estava doendo tanto, masum maldito traidor e eu uma estúpida. Aquilo estava doendo tanto, mas   
tanto. Era melhor eu ir para casa, pois teria muito no que pensar. E eu nemtanto. Era melhor eu ir para casa, pois teria muito no que pensar. E eu nem   
podia imaginar naquele momento que aquela dor iria piorar e transformar-podia imaginar naquele momento que aquela dor iria piorar e transformar-
se em um ódio mortal.se em um ódio mortal.
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                      EpílogoEpílogo
                          A decisãoA decisão

quele era sem dúvida o pior  momento da minha vida.  Eu mequele era sem dúvida o pior  momento da minha vida.  Eu me  

sentia  muito  mal,  não  queria  ver  ninguém.  Ficar  sozinha  comsentia  muito  mal,  não  queria  ver  ninguém.  Ficar  sozinha  com  
minha dor era  a  melhor opção.  Assim que cheguei  em casa fui  para ominha dor era  a  melhor opção.  Assim que cheguei  em casa fui  para o   
quarto e tranquei a porta, chorei durante horas, me sentindo a pessoa maisquarto e tranquei a porta, chorei durante horas, me sentindo a pessoa mais   
estúpida e idiota do mundo por ter acreditado em tudo que Damian haviaestúpida e idiota do mundo por ter acreditado em tudo que Damian havia   
me  contado,  por  ter  acreditado  que  ele  realmente  me  amava.  Aqueleme  contado,  por  ter  acreditado  que  ele  realmente  me  amava.  Aquele   
mentiroso me enganou direitinho e eu a imbecil achando que tinha suamentiroso me enganou direitinho e eu a imbecil achando que tinha sua  
fidelidade enquanto ele dormia com Marianjel e ria de mim. fidelidade enquanto ele dormia com Marianjel e ria de mim. 

AA

Eu imaginava que eles deviam ter rido demais enquanto ele contavaEu imaginava que eles deviam ter rido demais enquanto ele contava  
sobre a noite em que me entreguei a ele e isso me torturava demais. Eusobre a noite em que me entreguei a ele e isso me torturava demais. Eu   
havia amado tanto aquele traidor miserável,  tinha renunciado tudo porhavia amado tanto aquele traidor miserável,  tinha renunciado tudo por  
ele, minha família, amigos e minha missão, meu chamado e ele tinha ridoele, minha família, amigos e minha missão, meu chamado e ele tinha rido   
de mim. Debochou de mim com aquela maldita família ou clã dele, todosde mim. Debochou de mim com aquela maldita família ou clã dele, todos   
me enganaram, todos deviam ter  se  divertido com minha ingenuidade.me enganaram, todos deviam ter  se  divertido com minha ingenuidade.   
Tomada de raiva e dor atirei tudo que pude contra a parede do quarto atéTomada de raiva e dor atirei tudo que pude contra a parede do quarto até  
cair sentada no chão ao prantos.cair sentada no chão ao prantos.

Acabei caindo no sono e tive sonhos reveladores. Revi a noite emAcabei caindo no sono e tive sonhos reveladores. Revi a noite em  
Torres quando o primeiro vampiro me atacou, então vi algo que nuncaTorres quando o primeiro vampiro me atacou, então vi algo que nunca   
havia notado. Caroline estava na minha bicicleta naquela noite, meu nomehavia notado. Caroline estava na minha bicicleta naquela noite, meu nome  
estava escrito no guidom. Depois revi o acidente que matou meu pai, asestava escrito no guidom. Depois revi o acidente que matou meu pai, as   
garotas dormiam no banco de trás e meu pai olhou horrorizado para agarotas dormiam no banco de trás e meu pai olhou horrorizado para a   
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frente, então vi o mesmo vampiro. Ele golpeou a lateral do nosso carro efrente, então vi o mesmo vampiro. Ele golpeou a lateral do nosso carro e   
foi isso que fez com que o mesmo capotasse. Eu abri em fresta meus olhosfoi isso que fez com que o mesmo capotasse. Eu abri em fresta meus olhos   
e  vi  suas  pernas.  O  vampiro  maldito  se  abaixou  e  olhou  na  janela  doe  vi  suas  pernas.  O  vampiro  maldito  se  abaixou  e  olhou  na  janela  do   
motorista onde meu pai já estava sem vida. Pareceu falar com alguém nomotorista onde meu pai já estava sem vida. Pareceu falar com alguém no  
celular:celular:

—— Mestre Moreton, a garota está morta... sim, ela e toda a família. Mestre Moreton, a garota está morta... sim, ela e toda a família.
Então tudo apagou e vi outro lugar, era a mesma casa onde DamianEntão tudo apagou e vi outro lugar, era a mesma casa onde Damian  

havia me levado. Vi Ariadne abraçada com alguém que estava de costas,havia me levado. Vi Ariadne abraçada com alguém que estava de costas,   
dei a volta e o vi. Com os cabelos bem curtos e a barba por fazer, vestidodei a volta e o vi. Com os cabelos bem curtos e a barba por fazer, vestido  
como pedia a metade do século XIX, Damian.como pedia a metade do século XIX, Damian.

—— Você foi maravilhosa querida – ele dizia – nem posso acreditar Você foi maravilhosa querida – ele dizia – nem posso acreditar  
que tenha conseguido convencer  sua família  a enterrar  seus  medalhõesque tenha conseguido convencer  sua família  a enterrar  seus  medalhões   
sagrados.sagrados.

—— Não foi fácil  convencê-los a deixar você e sua família em paz. Não foi fácil  convencê-los a deixar você e sua família em paz.   
Mas diante do argumento de levarem uma vida normal eles cederam.Mas diante do argumento de levarem uma vida normal eles cederam.

Vi então por trás das costas dela quando ele deixou escorregar pelaVi então por trás das costas dela quando ele deixou escorregar pela   
manga da blusa uma adaga.manga da blusa uma adaga.

—— Não tenho como agradecer que tenha feito isso. Não tenho como agradecer que tenha feito isso.
—— Tem sim, me transforme. Quero ficar a eternidade toda contigo, Tem sim, me transforme. Quero ficar a eternidade toda contigo,   

eu te amo Damian.eu te amo Damian.
Ela declarou apaixonada e ele sorriu de forma cruel.Ela declarou apaixonada e ele sorriu de forma cruel.
—— Sinto muito querida, mas agora você é inútil para mim. Sinto muito querida, mas agora você é inútil para mim.
—— O quê? O quê?
Ariadne mal teve tempo para espantar-se com a revelação pois eleAriadne mal teve tempo para espantar-se com a revelação pois ele   

cravou a adaga em suas costas com tanta força que a ponta apareceu emcravou a adaga em suas costas com tanta força que a ponta apareceu em   
seu peito.seu peito.

—— Você foi muito útil, acredite que eu nunca vou esquecê-la. Você foi muito útil, acredite que eu nunca vou esquecê-la.
—— Talvez até choremos sobre seu túmulo. Talvez até choremos sobre seu túmulo.
A maldita Marianjel apareceu e Damian tirou a adaga do corpo deA maldita Marianjel apareceu e Damian tirou a adaga do corpo de  
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Ariadne, ela segurou em sua roupa e foi escorregando lentamente para oAriadne, ela segurou em sua roupa e foi escorregando lentamente para o  
chão.chão.

—— Damian...  Damian... 
Ela sussurrou antes de cair  e uma poça de sangue começou a seEla sussurrou antes de cair  e uma poça de sangue começou a se   

formar pelo tapete claro do chão da sala.formar pelo tapete claro do chão da sala.
—— Vamos embora. - disse ele. Vamos embora. - disse ele.
—— Mas vai deixar o corpo dela aqui?  E se alguém encontrar? Mas vai deixar o corpo dela aqui?  E se alguém encontrar?
——Ninguém conhece este lugar além de Ariadne e nós dois. AgoraNinguém conhece este lugar além de Ariadne e nós dois. Agora   

vamos  avisar  os  outros  que  estamos  livres  dos  caçadores  e  depois  euvamos  avisar  os  outros  que  estamos  livres  dos  caçadores  e  depois  eu   
enterro o corpo.enterro o corpo.

Dizendo isso os dois sumiram para a escuridão da floresta lá fora.Dizendo isso os dois sumiram para a escuridão da floresta lá fora.   
Ariadne  não  estava  morta,  agonizava  tristemente  quando  uma  lindaAriadne  não  estava  morta,  agonizava  tristemente  quando  uma  linda  
mulher negra surgiu na porta.mulher negra surgiu na porta.

—— Irmã! Irmã!
Ela gritou e correu até Ariadne. Era muito bonita, seus cabelos eramEla gritou e correu até Ariadne. Era muito bonita, seus cabelos eram  

lisos e compridos até o quadril, usava um vestido simples da época.lisos e compridos até o quadril, usava um vestido simples da época.
—— Quem fez isso contigo? - perguntou chorando. Quem fez isso contigo? - perguntou chorando.
—— Damian... ele me traiu. Damian... ele me traiu.
—— Aquele maldito! - gritou. Aquele maldito! - gritou.
—— Samíramis,  irmã,  não  deixe  que  descubram  como  ele  me Samíramis,  irmã,  não  deixe  que  descubram  como  ele  me  

enganou. - pediu num sussurro – Mas ela precisa saber, a nova caçadoraenganou. - pediu num sussurro – Mas ela precisa saber, a nova caçadora   
precisa saber.precisa saber.

Ariadne pedia enquanto Samíramis a segurava em seus braços, seuAriadne pedia enquanto Samíramis a segurava em seus braços, seu  
vestido  branco  com cinza  manchou-se  rápido  de  vermelho  e  seu  rostovestido  branco  com cinza  manchou-se  rápido  de  vermelho  e  seu  rosto  
estava molhado pelas lágrimas.estava molhado pelas lágrimas.

—— Ariadne? Irmã, por favor, irmã... nãããããão. Ariadne? Irmã, por favor, irmã... nãããããão.
Bradou ela quando Ariadne morreu em seus braços. A dor daquelaBradou ela quando Ariadne morreu em seus braços. A dor daquela  

jovem era muito triste, ela gritava e chorava enquanto balançava o corpojovem era muito triste, ela gritava e chorava enquanto balançava o corpo  
sem vida em seus braços. Depois de muitos minutos ela parou.sem vida em seus braços. Depois de muitos minutos ela parou.
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—— Ela vai saber. Ela vai saber.
Disse decidida e delicadamente a largou. Fechou os olhos e pôs suaDisse decidida e delicadamente a largou. Fechou os olhos e pôs sua  

mão na testa de Ariadne e de repente uma pequena bolinha roxa reluzentemão na testa de Ariadne e de repente uma pequena bolinha roxa reluzente  
saiu  flutuando de  sua  testa  em direção à  mão  de  Samíramis.  A jovemsaiu flutuando de  sua  testa  em direção à  mão  de  Samíramis.  A jovem  
levantou-se e foi até a mesa onde havia papéis e em um deles escreveulevantou-se e foi até a mesa onde havia papéis e em um deles escreveu  
meu nome. Colocou nele a bolinha que ainda flutuava brilhante em suameu nome. Colocou nele a bolinha que ainda flutuava brilhante em sua   
outra mão, enrolou o papel nela e ambos flutuaram entre suas mãos. Elaoutra mão, enrolou o papel nela e ambos flutuaram entre suas mãos. Ela   
fechou os olhos novamente e pareceu se concentrar, o papel e a bolinha sefechou os olhos novamente e pareceu se concentrar, o papel e a bolinha se   
transformaram em centenas de minúsculas esferas brilhantes em forma detransformaram em centenas de minúsculas esferas brilhantes em forma de  
uma pequena nuvem. Samíramis abriu os olhos.uma pequena nuvem. Samíramis abriu os olhos.

—— Encontre-a nos séculos vindouros e pelas sendas do tempo e faça Encontre-a nos séculos vindouros e pelas sendas do tempo e faça   
com que saiba de tudo.com que saiba de tudo.

Ela ordenou e a nuvem saiu pela janela numa velocidade incrível eEla ordenou e a nuvem saiu pela janela numa velocidade incrível e   
se perdeu em direção ao céu. A jovem então respirou fundo e foi buscar ose perdeu em direção ao céu. A jovem então respirou fundo e foi buscar o  
lençol que cobria a cama e com ele tapou o corpo de Ariadne.lençol que cobria a cama e com ele tapou o corpo de Ariadne.

—— Você vai  me pagar Damian Moreton,  vou fazer com que viva Você vai  me pagar Damian Moreton,  vou fazer com que viva  
assombrado pela volta dos Durani e morra de medo da vingança desseassombrado pela volta dos Durani e morra de medo da vingança desse   
sangue.sangue.

Sussurrou  pegando  a  barra  de  seu  vestido  manchado.  Foi  até  aSussurrou  pegando  a  barra  de  seu  vestido  manchado.  Foi  até  a   
estante onde pegou um livro, abriu e se pôs a copiar duas páginas.  Aoestante onde pegou um livro, abriu e se pôs a copiar duas páginas.  Ao  
terminar as dobrou e guardou dentro da blusa do vestido,  em seguidaterminar as dobrou e guardou dentro da blusa do vestido,  em seguida  
arrancou  duas  páginas  e  as  deixou  sobre  a  mesa.  Eu  reconheci  seremarrancou  duas  páginas  e  as  deixou  sobre  a  mesa.  Eu  reconheci  serem   
aquelas que Damian havia me dado para ler. Então surgiram na porta doisaquelas que Damian havia me dado para ler. Então surgiram na porta dois   
homens,  ambos eram negros e  pareciam ser a família  da jovem que sóhomens,  ambos eram negros e  pareciam ser a família  da jovem que só  
poderia ser uma bruxa. poderia ser uma bruxa. 

—— Nos  chamaste?  -  perguntou  o  mais  alto  e  forte  –  O  que Nos  chamaste?  -  perguntou  o  mais  alto  e  forte  –  O  que   
aconteceu?aconteceu?

—— Damian a matou. Damian a matou.
—              —             — Não! - o homem apavorou-se. Não! - o homem apavorou-se.
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—— Vamos tirá-la daqui antes que ele volte. Vamos tirá-la daqui antes que ele volte.
Assim que ela pediu, o homem enorme tomou o corpo envolto peloAssim que ela pediu, o homem enorme tomou o corpo envolto pelo  

lençol nos braços.lençol nos braços.
—— Gedalias, leve estas folhas até a paróquia onde os Von Otman se Gedalias, leve estas folhas até a paróquia onde os Von Otman se  

reúnem. Não fale com ninguém, apenas passe as folhas por baixo da portareúnem. Não fale com ninguém, apenas passe as folhas por baixo da porta   
e volte para casa.e volte para casa.

—— Tudo bem. Tudo bem.
Assentiu ele e correu para fora.Assentiu ele e correu para fora.
—— Vamos embora.  Vamos embora. 
Disse  o  outro  homem  e  desapareceu  levando  o  corpo  consigo,Disse  o  outro  homem  e  desapareceu  levando  o  corpo  consigo,  

deixando somente a jovem Samíramis ali. Ela olhou ao redor e pegou asdeixando somente a jovem Samíramis ali. Ela olhou ao redor e pegou as   
páginas que havia arrancado do diário de Ariadne e deixou no chão aopáginas que havia arrancado do diário de Ariadne e deixou no chão ao   
lado da poça de sangue.lado da poça de sangue.

—— Você nunca terá  paz seu maldito,  nunca.  A nova caçadora se Você nunca terá  paz seu maldito,  nunca.  A nova caçadora se  
vingará por nós.vingará por nós.

Então eu acordei com um susto tremendo, estava suada e ofegante.Então eu acordei com um susto tremendo, estava suada e ofegante.   
Havia dormido no tapete mesmo, o sol entrava pelas cortinas mostrandoHavia dormido no tapete mesmo, o sol entrava pelas cortinas mostrando  
que o dia já ia alto.que o dia já ia alto.

—— Anda logo – ouvi a voz de minha irmã – hoje vamos treinar como Anda logo – ouvi a voz de minha irmã – hoje vamos treinar como   
matar vampiros.matar vampiros.

—— Estou indo, só fui buscar meu celular. Estou indo, só fui buscar meu celular.
Respondeu Mariana e logo depois o som do carro. Fiquei ali paradaRespondeu Mariana e logo depois o som do carro. Fiquei ali parada  

pensando  em  tudo  que  tinha  visto  em  sonhos.  Aquele  vampiro  foipensando  em  tudo  que  tinha  visto  em  sonhos.  Aquele  vampiro  foi   
mandado para me matar e achou que tinha matado toda minha família,mandado para me matar e achou que tinha matado toda minha família,   
alguém que ele tinha chamado de “Mestre Moreton” era o mandante doalguém que ele tinha chamado de “Mestre Moreton” era o mandante do  
acidente. Estava claro quem era, Damian! acidente. Estava claro quem era, Damian! 

Damian  havia  mandado  me  matar  por  temer  a  vingança  queDamian  havia  mandado  me  matar  por  temer  a  vingança  que  
Samíramis  tinha  deixado  que  ele  soubesse  pelas  páginas  rasgadas.  ESamíramis  tinha  deixado  que  ele  soubesse  pelas  páginas  rasgadas.  E  
acabou matando meu pai! Aquele desgraçado! Meu pai havia morrido poracabou matando meu pai! Aquele desgraçado! Meu pai havia morrido por   
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culpa dele, Ariadne confiou nele e morreu, eu confiei nele e agora estavaculpa dele, Ariadne confiou nele e morreu, eu confiei nele e agora estava   
me sentindo o pior lixo da face da terra.me sentindo o pior lixo da face da terra.

—— Desgraçado! Eu te odeio Damian Moreton, você vai me pagar eu Desgraçado! Eu te odeio Damian Moreton, você vai me pagar eu   
juro.juro.

E eu o odiava mesmo, com toda minha alma. Aquele desgraçadoE eu o odiava mesmo, com toda minha alma. Aquele desgraçado   
havia brincado com meus sentimentos e matou meu pai, e eu iria acabarhavia brincado com meus sentimentos e matou meu pai, e eu iria acabar   
com ele. Isso estava decidido. Tomei um banho rápido para tirar a cara decom ele. Isso estava decidido. Tomei um banho rápido para tirar a cara de  
choro das últimas horas, agora não tinha mais espaço para lágrimas, emchoro das últimas horas, agora não tinha mais espaço para lágrimas, em  
mim só  tinha  espaço  para  ódio  e  desejo  de  vingança.  Vesti  a  primeiramim só  tinha  espaço  para  ódio  e  desejo  de  vingança.  Vesti  a  primeira   
roupa que encontrei e fui para meu carro, dirigi até a propriedade dos Vonroupa que encontrei e fui para meu carro, dirigi até a propriedade dos Von  
Otman.  Assim  que  cheguei  no  enorme  portão  vi  Maicon  e  CatiOtman.  Assim  que  cheguei  no  enorme  portão  vi  Maicon  e  Cati   
conversando sentados sobre ele.conversando sentados sobre ele.

—— Os outros estão? - indaguei e eles pularam para abrir o portão. Os outros estão? - indaguei e eles pularam para abrir o portão.
—— Estão lá no galpão – Cati  apontou para um enorme celeiro ao Estão lá no galpão – Cati  apontou para um enorme celeiro ao  

lado da casa de Neitan -  pode ir, eles estão treinando.lado da casa de Neitan -  pode ir, eles estão treinando.
—— Obrigada. Obrigada.
Falei acelerando o carro até chegar perto do lugar, saltei para foraFalei acelerando o carro até chegar perto do lugar, saltei para fora   

do carro e caminhei com passos firmes e decididos. Segurei a maçaneta edo carro e caminhei com passos firmes e decididos. Segurei a maçaneta e  
abri  a  porta  com  tudo.  Todos  estavam  lá  e  viraram  para  me  olharabri  a  porta  com  tudo.  Todos  estavam  lá  e  viraram  para  me  olhar   
totalmente surpresos.totalmente surpresos.

—— Me ensinem a matar. Me ensinem a matar.

        ††
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Olá gente, parece mentira mas depois de muito tempo finalmente euOlá gente, parece mentira mas depois de muito tempo finalmente eu  
consegui acabar de escrever esse segundo e-book.  Quero agradecer porconsegui acabar de escrever esse segundo e-book.  Quero agradecer por   
acompanharem a história e visitar o blog e a página, espero que gostem.acompanharem a história e visitar o blog e a página, espero que gostem.   
Fiquem à vontade para resenhar, postar em blogs, enviar este e-book aosFiquem à vontade para resenhar, postar em blogs, enviar este e-book aos   
seus amigos. Se quiser mandar uma crítica, elogio ou sugestão pode meseus amigos. Se quiser mandar uma crítica, elogio ou sugestão pode me   
enviar  um  e-mail  no  endereço  enviar  um  e-mail  no  endereço  ana_sagadps@yahoo.comana_sagadps@yahoo.com ou  entrar  em ou  entrar  em  
contato comigo pelo Whatsapp (51) 8459-5949.contato comigo pelo Whatsapp (51) 8459-5949.
Beijos mordidosBeijos mordidos

                                           Ana Rodrigues                                           Ana Rodrigues
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