






  

  
   

                 Dedico este livro à minha sobrinha mais velha, Daiana. Pois sem seu entusiasmo,
alegria e apoio talvez esta história não tivesse sido concluída.
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    "  Somente o tempo pode mostrar que é 
verdade e o que é lenda. A verdade sempre sobrevive à passagem do tempo, mas 
há lendas que são esquecidas.  No entanto,  as que  conseguem sobreviver  ao 
tempo  e  nunca  serem  esquecidas  ;  só  conseguem  isso  porque  são  mesmo 
verdadeiras."
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                                                                                  Prólogo Prólogo 
                                                                Meu primeiro segredo Meu primeiro segredo 

As sombras da florestaa floresta pareciam bem mais assustadoras depois do pôr do sol - e muito 
mais ameaçadoras sem meus pais por perto. Eu estava perdida. Vi uma linda borboleta azul perto 
da casa dos meus avós, atravessei a rua e entrei na floresta atrás dela - como qualquer criança de  
cinco anos faria - segui-a por entre várias árvores e acabei me perdendo. Tentei encontrar o caminho 
de volta para casa. Andei durante horas entre as árvores, mas sem conseguir voltar, estava ficando 
cada vez mais escuro e eu estava com medo. Sozinha naquela floresta -  que a cada minuto que  
passava - parecia mais assustadora. Foi então que eu o vi. Era um homem bonito e muito alto, usava 
roupa preta e não vi de onde ele veio. Perguntou o que eu estava fazendo ali. Estava com tanto 
medo que não respondi, então ele agachou-se à minha frente para olhar em meus olhos.

— Está perdida não é? - O homem de olhos claros perguntou e eu fiz que sim. - Não sabe que 
é muito perigoso para uma garotinha como você entrar na floresta sozinha? - Fiz que sim outra vez e 
ele passou o dedo em meu rosto enxugando uma lágrima - Não chore, vou levá-la para casa está  
bem?

― Hum-hum.
Concordei balançando a cabeça, então ele me pegou em seus braços, que eram frios. E andou 

bem rápido pela floresta, as árvores pareciam um borrão ao nosso lado até chegarmos à beira da 
estrada perto da casa dos meus avós. Foi muito rápido.

― Qual é o seu nome? - Ele perguntou parando a alguns metros de onde eu podia ouvir a 
sirene de um carro de polícia.

― Lavígnia. - Respondi olhando em seu rosto diferente de todos os que eu já tinha visto. Era 
bonito demais e quando o meu pai me pegava no colo eu não sentia o mesmo frio que no dele sentia.

― É um nome muito bonito sabia? - Ele disse me colocando no chão.
― É, a mamãe sempre diz isso. - falei quando ele voltou a agachar-se na minha frente.
― Por que entrou na floresta, Lavígnia? - Ele perguntou sondando meus olhos.
―  Porque  eu  queria  pegar  uma  borboleta...  uma  borboleta  azul.  -  Justifiquei  em  minha 

infantilidade e ele sorriu. Era tão lindo, eu nunca havia visto alguém como ele.
― Está vendo aquelas luzes ali? - Apontou na direção de onde um grupo de pessoas estava 

reunida em volta de um carro de polícia com a sirene ligada - Estão procurando-a e tem que ir até lá 
- Ele dizia com suavidade - Mas antes precisa me prometer uma coisa, não diga a ninguém que me 
viu e que eu a ajudei está bem? - Ele perguntou com um meio sorriso e eu fiz que sim.

― Ótimo - Ele disse colocando a mão nas minhas costas e me direcionando para a rua que se 
podia ver entre os troncos de algumas árvores - Agora vá, estão preocupados. - Eu olhei assustada 
para o homem bonito e caminhei até o meio da estrada, virei-me para vê-lo outra vez, mas ele havia 
sumido.

― Lavígnia!
Ouvi a voz do meu pai ao longe mas não desgrudei os olhos da floresta, só o olhei depois que 

ele me pegou no colo e me abraçou com força. Minha mãe estava ali me puxando para seus braços 
com os olhos molhados de lágrimas, meus avós também estavam ali. Minha irmã estava no colo da 
minha avó, havia amigos, policiais e bombeiros nos rodeando. Todos queriam saber como eu havia 
chegado ali sã e salva, como eu tinha conseguido encontrar o caminho de volta. 

Mas eu não podia contar para ninguém que um homem bonito de braços frios tinha me 
salvado, ele havia dito que era para eu não contar nada a ninguém. Aquele era o meu primeiro 
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segredo, algo que eu não contaria aos meus pais nem a mais ninguém. O primeiro segredo da minha 
vida. Eu não deixaria de cumprir a silenciosa promessa que fiz ao meu salvador. Olhei outra vez 
para a floresta escura procurando por ele; mas tudo o que vi foram sombras e nem sinal do meu 
herói misterioso.   
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                                                       1. A reunião1. A reunião
      
      Como se começa um pesadelo? 

             Eu sei como. É quando descobre-se que uma lenda não é exatamente, só uma lenda. Ou  
quando, mesmo sem querer, desvenda-se um terrível segredo. Bem... comigo foram as duas coisas.  
Descobrir algo assim realmente mudou tudo, um dia eu simplesmente era mais uma pessoa entre os 
milhões de pessoas no mundo. Mas no outro, era uma das guardiãs desse segredo. Lógico que eu 
nunca tinha, ao menos, parado um instante sequer da minha vida para me perguntar se por acaso, 
isso em alguma hipótese pudesse ser real. Porém, tudo em que eu acreditava, tudo que pensava ser 
real ao meu redor. Minha própria realidade, não passa de um mundo paralelo à outro. Que o nosso 
mundo nem sequer imagina que realmente exista. E nem podem mesmo descobrir, pois para eles, 
isso tem que continuar sendo apenas mais uma lenda. Mas agora sei que o problema das lendas, é 
que às vezes... elas são reais. 

Pelo menos uma, sei que é real e a mais terrível. É claro que não posso contar a ninguém. Mas 
a  pior  parte  foi  descobrir  que  minha  família,  uma parte  dela  pelo  menos,  cuida  para  que  isso 
continue  sendo  um  segredo.  É  estranho  demais  eu  sei.  Mas  não  faço  ideia  de  como  eles  se 
envolveram com isso e agora, por mais que eu odeie, também estou envolvida. Atualmente apenas 
cinco pessoas da família, incluindo eu é claro, sabem disso. Formamos uma espécie de Conselho,  
cujo principal objetivo é, além de esconder isso de todo mundo, vigiar. Não entendi como, para que 
eles não façam mal às pessoas. Porém, acho que o Conselho não tem muito poder para evitar que 
eles façam o que existem para fazer. Se tivessem, talvez, eu jamais teria descoberto tudo isso. Não 
teria passado pelo que passei, não teria pesadelos e ainda teria uma vida normal. Bem, pelo menos 
normal como eu achava que era.  

Era janeiro,  verão e  férias  antes  do último ano de faculdade.  Deixei  minha melhor amiga, 
Caroline,  me convencer a trocar minhas habituais férias em Bom Jesus na serra pelo litoral  norte. 
Torres, para ser mais específica, a única praia realmente bonita em meu estado, Rio Grande do Sul.  
Naquela noite saímos para passear de bicicleta, aí está o primeiro ponto que eu devia ter observado, 
coisas  ruins acontecem quando você se torna desobediente.  Meu pai,  Otávio,  jamais permitia que 
minha mãe, minha irmã e eu saíssemos de casa depois que o sol se punha. Eu odiava, nunca havia 
encontrado a explicação para aquilo, mas minha prima – que morava em minha casa desde os treze 
anos, depois de não aceitar o divórcio dos pais – também reclamava da mesma coisa no tocante a sua  
mãe. Minha tia, Savanah.

Mas eu estava longe de casa – bem longe na verdade, pois entre Porto Alegre e Torres tem no 
mínimo uns bons 300km – meu pai não poderia me impedir, então, eu desobedeci. Naquela noite, 
finalmente encontrei a razão para a ordem – antes injusta e infundada - do meu pai, fuja do escuro 
pois  o  que  habita  nele  é...  a  morte.  Sim,  a  morte,  personificada  em  uma  forma  sobrenatural  e  
inacreditável no mundo civilizado. Vampiros. Se você chegasse em mim um dia e me dissesse que eles 
existem,  eu provavelmente  riria  de  você.  Mas  agora,  não.  Já  voltávamos  para  a  casa  quando ele 
apareceu, de longe uma pessoa normal, jeans e camiseta azul, mas de perto, um monstro de olhos  
vermelhos. Ele parou nossas bicicletas e olhou de uma para a outra, como se escolhesse quem seria 
sua vítima, e então a pegou. Tentei ajudá-la – você não percebe o perigo quando age por instinto -  
mas ele me atingiu tão forte, que tive a sensação de voar no ar até bater em uma árvore.

O mundo girou e minha visão foi  escurecendo,  mas a última coisa que vi,  foi  quando ele 
abaixou a cabeça em seu pescoço, houve um grito agoniante e então tudo se apagou. No dia seguinte, 
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três rostos preocupados me fitavam quando acordei num hospital. Meu pai, Ágatha e Mariana. Para 
eles, eu tinha tido muita sorte em ter escapado de um sequestrador, e com alguns zeros a mais na 
conta de alguém, meu pai fez a polícia me deixar em paz e não fazer nenhuma pergunta. É claro que 
ele só fez isso depois que ouvir minha versão da história, de revoltado por eu ter presenciado um 
crime, ele passou a muito estranho. Falava no celular o tempo todo e fugia todas as vezes do assunto, 
quando eu repetia o que tinha acontecido, ele parecia saber de algo, nunca foi bom em disfarçar. O 
que ouvi de Ágatha e Mariana foi simplesmente: Você está ficando louca.

O corpo de Caroline desapareceu, e a polícia deixou assim mesmo, como um sequestro. Não 
adiantaria  investigar  um  sequestro,  ela  estava  morta.  Um  vampiro  a  matou,  eu  vi!  Mas,  quem 
acreditaria em mim? Voltamos para Porto Alegre naquela noite mesmo, a chuva intensa que caía fez 
com que meu pai, perdesse o controle do carro e ele capotou quatro vezes. Perdi meu pai naquela 
estrada, assim como minha mãe – quando Ágatha e eu tínhamos doze anos, sim somos gêmeas mas 
fraternas, não somos idênticas e nem muito parecidas na verdade – morreu acidentalmente quando o 
carro em que estava caiu numa ribanceira. É claro que você deve estar pensando que isso é muita coisa 
ruim para uma pessoa só, ver a melhor amiga morrer nas presas de algo que você nem imaginava que 
existe e perder o pai num acidente no qual poderia ter morrido também. Mas acredite; essa não foi a 
pior parte.

Fiquei obcecada por vampiros. Pesquisei tudo que existe sobre eles em livros, internet e cada 
vez mais me convencia de que o que tinha visto, havia mesmo sido verdade. Uma coisa era certa; eu 
os odiava. Obcecada e depressiva, esse era o meu perfil psicológico naquele maldito ano, até meu avô, 
George Durani,  me chamar  para uma estranha conversa.  Meu pai  havia  dito  a  ele  que eu havia 
descoberto o segredo, mas que segredo? Se era para ser chamada de louca mais uma vez, eu iria 
embora, mas então ele dissera que... eu estava certa. E mais, nossa família era responsável por guardar 
esse segredo havia mais de um século. Era uma espécie de Conselho formado sempre por membros de 
nossa família - mas não todos -  e agora como meu pai havia morrido e eu sabia que vampiros existem,  
adivinha? Estou nessa também. Não me pergunte como, é loucura total eu sei, mas temos que vigiá-
los. 

Não entendi quase nada. Nem como minha família tinha se metido com vampiros e nem 
como podiam vigiá-los. George foi reticente, eu sei que sim. Pois em vários momentos ficou clara 
que a pequena explicação que me dera tinha sido – não muito bem – editada. Mas o infinitamente 
mais assustador, era que o Conselho se reunia de vez em quando com os líderes deles, e eu estava no 
Conselho e juntando os pontinhos, eu iria vê-los pois participaria da reunião que logo começaria. 
Então lá estava eu, antes da tal. Que eu havia batizado de reunião sombria. Meu avô disse que eles 
se reuniam em raras ocasiões. E aquela era uma daquelas raras ocasiões, outras pessoas além de 
Caroline tem desaparecido, e George parece ter certeza do que está acontecendo. E era macabro. Eu 
estava parada em frente à uma das janelas do Palácio Piratini, meu avô é o governador. Olhava o sol 
que se punha vagarosamente sobre o Guaíba lá embaixo, tingindo o céu com seus vários tons de 
laranja. Céu que estava azul límpido sem uma única nuvem.
            O  horizonte  ia  enegrecendo  conforme  o  sol  se  escondia  atrás  dele  e  o  laranja  sobre  o 
horizonte negro estava mais forte e mais brilhante. Suspirei profundamente me perguntando se eu 
queria mesmo fazer aquilo. Se devia renunciar, assim como fiz com o cargo do meu pai de secretário 
da segurança que devia ser ocupado por mim. Mas eu não quis e provavelmente não iria querer  
nunca, nepotismo é uma droga. Achei melhor não fugir mais uma vez e então me deixei ficar ali, em 
frente à janela olhando o sol se pôr enquanto esperava que eles chegassem para a tal reunião.     

― Tem certeza de que está mesmo pronta para fazer isso?
             George me perguntou pela décima quinta vez desde que chegamos. Ele estava preocupado 
comigo, é claro. Mas eu sabia que tinha que enfrentar aquilo, eu queria mesmo vê-los. Precisava 
disso.
              ― Tenho, quero vê-los. - Tentei parecer firme - Preciso vê-los... ter certeza de que isso tudo é  
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real mesmo. - Afirmei ainda olhando para o sol que se escondia. Senti os olhos castanhos de meu 
avô fixos no meu rosto.
              ― Não quer esperar mais algum tempo? Quem sabe mais alguns anos...
              ― Não, eu quero... Preciso fazer isso, tenho que ter coragem desta vez. - Assegurei-lhe 
tentando manter minha voz firme. Mas infelizmente deixei escapar um tom de vacilo. 
              ― Você é tão teimosa quanto seu pai... e corajosa também. Me orgulho de você. - Ele falou 
depois de um longo suspiro colocando a mão no meu ombro.
              ― Obrigada, eu acho. - Eu disse incerta.
              ― Não esqueça - Começou meio sombrio, a advertência era clara em sua voz - Tudo o que  
você  ver  e  ouvir  aqui  não  pode  jamais  ser  revelado  a  alguém,  ninguém  em  hipótese  alguma, 
entendeu?
              ― Foi revelado para mim. - Resmunguei cruzando os braços sobre meu peito.
              ― Exato, ele mesmo se revelou a você. Mas você não pode revelar a ninguém.
              George afirmou e eu assenti não queria prolongar aquela conversa. Estava ansiosa demais  
para discutir  conceitos  filosóficos  de  uma instituição secreta.  Tão secreta  que há mais  gente  no 
mundo sabendo da área 51 do que sobre isso.

― Não vou contar a ninguém, já entendi essa parte. E também quem acreditaria?
Ele pareceu mais tranquilo depois que falei isso, virou-se para a porta e senti sua mão apertar 

meu ombro.
             ―Venha, está na hora.
             Ele me informou conduzindo-me para uma porta aberta, senti como se tivesse sido golpeada 
no estômago por um boxeador profissional e minha respiração sumiu. Minhas pernas travaram e se 
recusaram a sair do lugar por alguns instantes, George me olhou interrogativo. Eu podia sentir como 
ele estava tenso. Fechei os olhos e respirei fundo, fiz um grande esforço para engolir o nó em minha 
garganta e segui ao lado de meu avô. Quando entrei na sala - um tanto obscura do lado oposto, vi 
que não era somente meu avô que estava tenso, todos estavam. Senti que o boxeador tinha voltado a 
me golpear, meu corpo estremeceu com o medo. O clima parecia mais pesado lá dentro e estava frio, 
muito frio.

O condicionador de ar havia sido ligado com um pouco de exagero deixando a sala bem 
gelada. Abracei meu corpo tentando controlar o tremor que senti.  Mas talvez aquele tremor não 
tivesse nada a ver com o frio na sala, mas sim com o medo, em pouco instantes eu os veria. Sentei na 
cadeira fria de couro preto com rodinhas nos pés ao lado de minha tia, Savanah. Lancei um olhar 
curioso para as luzes diferentes dos dois lados da sala, no lado em que eu estava as luzes eram meio  
azuladas e do outro lado eram brancas e fracas. Havia uma mesa de madeira bem grande e eu via 
claramente no meio dela quando os dois tipos de iluminação se fundiam.

― Por que as luzes são diferentes? - Indaguei no alto de minha ignorância à Savanah, irmã do 
meu pai que estava ao meu lado.
             ― É uma medida de segurança, as luzes desse lado são ultravioleta.  - Ela explicou em voz  
baixa, mas isso me deixou mais confusa ainda.
             ― Por quê? - Insisti baixinho.
             ― Porque é a mesma radiação da luz do sol não faz tanto mal para nós como faz para eles. - 
Savanah me disse ainda em voz baixa e me perguntei o porquê daquilo.
             ― Eles não saem mesmo no sol? - Sondei curiosa me esforçando ao máximo para ignorar as  
ondas de tremor que corriam por meu corpo.
             ― É a lenda.
             Ela respondeu enigmática deixando claro que não falaria mais naquele assunto. Então olhei 
para os outros. Minha família que eu julgava conhecer bem, mas na verdade não conhecia nada.  
Fitei-os como se fosse pela primeira vez, eram um bando de estranhos. George estava sentado à 
cabeceira  da  mesa  e  conversava  em  voz  baixa  com  Lúcio  irmão  dele.  Meu  tio-avô  era 
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superintendente das forças policiais do estado e estava à frente de Savanah que agora era secretária 
de segurança. Josué meu tio, irmão do meu pai que era comandante geral das forças armadas estava 
à minha frente do outro lado da mesa. Ele sorriu para mim tentando me passar segurança, porém eu 
podia ver como também estava tenso. Perguntei-me se o clima naquelas reuniões era sempre aquele 
ou era porque eu estava ali pela primeira vez. Havia um grande espaço entre a última cadeira na 
qual eu estava sentada até a primeira cadeira do lado que eles ocupariam, um metro e meio ou dois.

Olhei para meu relógio de pulso, faltavam dois minutos para a hora marcada. Meu olhar 
disparou para a porta do outro lado da sala, pela qual deveriam entrar. Me perguntei se eles se 
atrasariam ou não viriam, acho que uma parte de mim torcia para que isso acontecesse. Passei as 
mãos nos meus cabelos, presos em um rabo de cavalo, e olhei mais uma vez para minha roupa.  

Escolhi a mais formal que eu tinha; um conjunto social de calça e blazer preto. Eu não sabia 
como eles eram, então procurei parecer o mais séria o possível. Cruzei minhas mãos sobre a mesa e  
notei que, inconscientemente, as apertava. Os outros conversavam em voz baixa lançando olhares 
preocupados para mim o tempo todo. Todavia,  mantive-me calada. Estava nervosa demais para 
desvendar as expressões deles, não sabia o que esperar. Olhei novamente para meu relógio e senti 
meu estômago se contorcer. Sete horas.

― Solte os cabelos. - Savanah ordenou se inclinando para mim.
             ― Por quê? - Indaguei sem entender.
             ― Não faça perguntas, apenas obedeça. É bem melhor assim, acredite.
             O aviso parecia muito sério então não perdi tempo em soltar meus cabelos. Ela devia saber 
porque estava dizendo aquilo e achei melhor não discutir. Coloquei o elástico preto no meu pulso e  
penteei  os  cabelos com os dedos mesmo colocando-os sobre meus ombros.  A porta  abriu-se de 
súbito, fazendo com que eu me sobressaltasse, notei que exceto eu - que estava preocupada com 
meus cabelos - todos olhavam na direção daquela porta.
            Minha respiração falhou e senti meu coração perder uma batida. Segui o olhar deles e então  
eu os vi pela primeira vez. Cinco vampiros. Três homens e duas mulheres. Eles eram completamente 
diferentes do que eu esperava. Eu imaginava que por aquela porta entrariam um bando de velhos 
decrépitos com expressão maligna, extremamente magros com cabelos brancos. Vestidos de preto, 
com narizes finos e olhos vermelhos. Mais ou menos como o Conde Drácula. Mas meu espanto não 
poderia ser maior, já que se assemelhavam muito a seres humanos à primeira vista. Sim, porque com 
uma maior observação ficou claro que não eram isso.

A pele; branca demais. Os olhos; um tom de azul tão claro que chegava a ser assustador. O 
porte; elegante demais e os movimentos rápidos e inaudíveis. Todos sentaram-se, exceto um que ficou 
à cabeceira da mesa. As mulheres – vampiras – sentaram-se juntas do lado oposto ao meu de forma  
que pude  examiná-las  discretamente.  Eram lindas.  Uma ruiva  e  a  outra  tinha compridos  cabelos 
castanho dourados. A ruiva tinha os cabelos num tom que quase chegava ao laranja, eram lisos e  
acabavam em linha reta na altura do busto, ela usava uma franja também reta que tocava no alto de 
suas sobrancelhas bem feitas. Estava elegante em um conjunto social de saia preta e blusa vermelha. A 
outra  não  se  diferenciava  dela  em  elegância  ao  trajar  um  vestido  roxo  bem  escuro.  As  duas 
perfeitamente maquiadas e com joias brilhando em seus dedos, pescoços e orelhas.

Eles; dois que pareciam mais velhos – uma aparência de quarenta anos no máximo, embora 
pelas lendas, deviam ter muito mais que isso – um loiro e um moreno que deixariam os galãs de 
Hollywood com complexo de inferioridade. Ambos usavam ternos que pareciam ter sido feitos sob 
medida para eles.  Agora o último,  bem...  o  que dizer? Era  o  que mais  se  destacava,  não era  tão 
elegante  quanto  os  outros  em sua  calça  preta  e  camisa social  –  também preta  –  com as  mangas 
enroladas até os cotovelos e alguns botões abertos. Tinhas os cabelos castanhos com reflexos dourados 
e com um corte bem moderno, era o mais jovem certamente. Aparentava uns vinte e poucos anos.

Me lembrou o Deacon Frost do filme Blade – O Caçador de Vampiros 1, mas em uma versão 
muito mais charmosa e bonita. Porém, era seu olhar que mais incomodava. Parecia curioso, mas 
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obstinado com algo. Sua expressão maldosa e debochada deixava claro que ele não estava nem aí  
para a ocasião. O moreno tomou a palavra.   

― Boa noite senhores, senhoras.
             Voltou seu olhar azul para mim e depois para Savanah. Retribuí o cumprimento apenas com 
um leve movimento da cabeça, com muito esforço diga-se de passagem. 

―  Estamos  honrados  em  revê-los.  Mas  antes  de  tudo,  gostaria  de  apresentar-lhes  Juan 
Cavagnaro. Mais novo membro de nossa casa.
             Ele disse indicando aquele que eu achei diferente. Todos do meu lado da sala olharam  
desconfiados  para  ele  da  mesma  maneira  que  eu  notava  os  olhares  deles  para  mim.  George 
levantou-se imponente em seu terno italiano preto com camisa branca e gravata cor de vinho.
             ― É um  prazer voltar a vê-los também. Juan - George olhou para ele e fez um leve 
cumprimento com a cabeça que o outro não retribuiu - Também gostaria de apresentar alguém - Ele  
me indicou e tive certeza de que minha expressão estava petrificada - Essa é Lavígnia Durani, minha 
neta, ela entrou no Conselho depois da morte de meu filho Otávio no ano passado.
            Quando George terminou de falar, todos eles me encaravam curiosos. Obriguei a mim mesma 
a fazer alguma coisa, para não deixar tão claro que estava extremamente apavorada. Olhei para o 
que estava em pé e parecia ter uma posição de liderança entre eles.
             ― Encantados é claro - Ele disse com aquela voz de locutor de programa romântico - Então  
permita apresentar-nos,  senhorita Durani.  -  Ele  dirigiu-se a mim com sua educação esmerada e 
indicou a ruiva.
             ― Esta é minha esposa, Sofia Moreton.  - Ela assentiu com suavidade e naquele momento  
pareceu tão humana que me impressionou.
             ― Crison Cavagnaro, sua esposa Danúsia, Juan e eu sou Luther Moreton.
             Luther completou olhando de forma amistosa para mim, aliás todos eles tinham uma  
expressão amigável. Exceto Juan, pois parecia estar ali contra a vontade ou estava revoltado com 
alguma coisa. Aquilo não era bom.
             ― É um prazer. - Eu menti, não era um prazer eu os repudiava mesmo sendo a primeira vez  
que os via.
             ― Sentimos muito por seu pai. - Sofia disse, mas com uma frieza que denotava que apenas  
tinha dito aquilo por educação.
             ― Nossas condolências.  - Crison completou e eu assenti com um gesto de cabeça, fiquei  
impressionada admito.
             ― Obrigada.
             Agradeci tentando manter minha voz firme mas fracassei, pois não passou de um murmúrio.  
Luther tomou seu lugar na cabeceira da mesa e George também sentou-se.

― Bem vamos direto ao assunto - George anunciou com a voz firme - Temos adiado essa 
reunião há algum tempo pressupondo que a situação se resolveria o que não aconteceu. Pessoas têm 
desaparecido sob circunstâncias suspeitas nos últimos três anos. Porém a situação piorou muito nos 
últimos meses, suponho que saibam algo a respeito.  - Ao terminar das palavras de George eles  
trocaram um olhar preocupado entre si. Notei que pareciam confusos como se tivessem sido pegos  
de surpresa.

― Posso garantir que não sabíamos de nada até esse exato momento. - Luther afirmou.
     ― E seus filhos? - Lúcio perguntou de repente e eles se olharam fazendo alguns comentários.
     ― Eles conhecem muito bem o trato que temos com vocês. Não creio que algum deles violaria 
quase dois séculos de harmonia entre nossos mundos.  - Crison disse calmamente cruzando as mãos 
sobre a mesa e eu abri a boca totalmente surpresa, dois séculos?
     ― Mas os ataques tem ocorrido e nosso legista confirmou duas mortes por digamos, seus 
meios de ação.
     George rebateu contrariado e eles falaram entre si, mas tão baixo que eu ou qualquer outro 
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na reunião não poderia ouvir. Juan não desgrudava os olhos de mim e isso estava começando a me 
incomodar. Tentei não olhar na direção dele mas ainda assim, percebia seu olhar sombrio pelo canto 
do olho.
     ― Não sabíamos nada sobre esses ataques eu lhe asseguro. - Luther reafirmou.
     ― É realmente um pouco difícil de acreditar Luther, pois pelo que sei, vocês são os únicos por 
aqui desde 1836. Se há novos transformados eles só podem ter surgido, mesmo que indiretamente, 
de  vocês.  -  George  afirmou  cruzando  as  mãos  sobre  a  mesa  e  mais  uma  vez  eles  se  olharam 
espantados.
     ― Bem, nós realmente não fazemos ideia do que possa estar acontecendo, sempre tomamos 
muito cuidado.
     Crison disse olhando diretamente para George. Eu procurava prestar atenção nas expressões 
deles, ou eram muito bons atores ou não sabiam de nada mesmo.
     ― Talvez tenham deixado um escapar com vida.
     Josué  pressupôs  e  eu  estranhei,  voltei  meu  olhar  confuso  para  ele,  mas  fui  evitada.  Eu 
continuava  tensa  e  meus  músculos  pareciam  de  pedra,  meu  estômago  ainda  se  contorcia 
involuntariamente enquanto eu lutava para controlar pelo menos minha respiração.
     ― É o mais provável, talvez um dos nossos não tenha tomado o cuidado necessário. - Sofia 
supôs com sua voz de soprano.
     ― E nossa sociedade está sofrendo novamente com os ataques, isso tem que parar. Já temos 
problemas  o  suficiente  com  criminosos  humanos  transgredindo  as  leis  para  termos  que  nos 
preocupar com um de vocês também.  -  Lúcio disse com a voz como a de um trovão, não dava para 
negar o tom de autoridade em sua voz. Aquilo parecia mais uma ordem do que um comentário.
            ― Nós concordamos plenamente com vocês, pois sabem que nunca apreciamos fazer mal às 
pessoas boas mas sim livrá-las dos que são maus. É o nosso acordo, seus antepassados concordaram 
com isso.
           Danúsia disse se pronunciando pela primeira vez, franzi as sobrancelhas totalmente confusa. 
Não entendia sobre o que eles estavam falando e confirmei que estavam mesmo me escondendo 
alguma coisa. Alguma coisa muito séria.
             ― Sabemos disso, esse foi o trato que fizeram e admitimos que tem nos ajudado. Todavia  
alguém está atacando pessoas fora do trato e mesmo que indiretamente isso vem de vocês, não há 
outra explicação. - Lúcio afirmou e eles trocaram outro olhar preocupado entre si.
             ― Está certo - Disse Luther - Sempre tomamos muito cuidado, mas creio que incidentes  
podem ocorrer, investigaremos o que está acontecendo.  
             ― Vocês querem que os ataques aos humanos parem, mas não vão fazer nada para
deter o humano que mata vampiros? - Juan perguntou surpreendendo a todos.
             ― O quê? - Indaguei absolutamente perdida voltando-me para meu avô, que apenas franziu 
as sobrancelhas e me olhou com a mesma expressão de surpresa que todos na sala.
             ― É isso mesmo bonitinha, há um de vocês que caça vampiros.

Juan disse de forma debochada e eu me endireitei na cadeira, ele me olhava especulativo 
claramente esperando uma resposta.
             ― Eu não sei nada sobre isso. - Confessei meio aturdida por estar falando com um deles, não 
estava nos meus planos, eu pretendia apenas escutar.
             ― Luther do que ele está falando? - Indagou George.
             ― Não faço ideia, Juan explique-se, por favor.  -  Luther dirigiu-se a Juan que deu de ombros.
             ― Eu estava na cidade procurando alguém que esteja dentro do trato é claro, então vi outro  
como nós. Ele tinha pego um humano e eu estava me aproximando para perguntar quem ele era 
quando o Caçador apareceu e acabou com ele com apenas um golpe de espada. - terminou seu relato 
deixando todos boquiabertos,  eu mais que todos.  Que história era essa de pessoas fora do trato 
afinal? E que Caçador? Existia mesmo alguém capaz de detê-los?
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             ― Não se sabia da ação dos caçadores há mais de cento e vinte anos. - Lúcio disse admirado e 
surpreso.
             ― Caçadores? - Perguntei totalmente confusa olhando cada um dos membros do Conselho  
que respondiam com um olhar preocupado.
             ― Por que não nos contou Juan? - Crison quis saber.

― Achei que não fosse tão importante.  - Ele disse de uma forma debochada e Luther lançou 
um olhar furioso para ele.
     ― Você vê um ser que não é visto há mais de cem anos cujo único objetivo é nos caçar e acha  
que não é importante?  - Juan apenas deu de ombros e Luther pareceu ainda mais furioso, fiquei com 
medo.
     ― O que pretendem fazer a respeito? - Perguntou Juan olhando para George em uma forma 
de desafio. Aquilo me deu asco, definitivamente Juan era o pior deles.   
             ― Este Conselho não reconhece a ação de nenhum caçador, nenhum deles entra em contato 
conosco há mais de um século.
     George falou pegando uma pasta que continha fotos de algumas das pessoas dadas como 
desaparecidas e dados de pessoas mortas em circunstâncias misteriosas. Eu já tinha visto aquela 
pasta, a foto de Caroline estava lá.
     ― Mas se um deles apareceu é porque o trato que fizeram com os vampiros foi quebrado e ele 
não vai parar até que isso pare.
     Ele disse empurrando a pasta sobre a mesa, ela deslizou até parar na frente de Luther que a  
pegou. Abriu-a olhando as fotos com uma expressão ilegível. O silêncio era pesado enquanto olhava 
as fotos e depois passava para os outros. Porém foi quando a pasta parou nas mãos de Juan que a  
bomba explodiu.
     ― E o que vocês queriam? Que morrêssemos de sede?

Juan perguntou com sarcasmo e eu não acreditei na audácia dele. Definitivamente eu não 
havia mesmo gostado dele.
     ― Não somos presas de vocês, somos seres humanos e queremos respeito pela nossa vida.  

Eu falei incomodada com a pergunta dele, não era bem isso que eu pretendia falar, mas achei 
melhor não demonstrar meus verdadeiros sentimentos por eles.  Eles pareciam tão sofisticados e 
civilizados e eu não queria ser mal educada. 
             ― Não, vocês são comida só isso. 
     Ele resmungou em voz baixa, mas todos ouviram pois a expressão de incredulidade foi geral 
na sala tanto no lado deles como no nosso. Senti meu sangue ferver, ah não aquela foi demais.
     ― O quê? Como se atreve a dizer isso? Quem você acha que é, seu imbecil?
     Disparei furiosa, mas ele pareceu não se impressionar com a ira que certamente estava clara 
na minha expressão e riu de forma debochada. Parecia surpreso com minha reação, já que devia 
estar claro para todos o quanto eu estava com medo de estar ali, medo demais até para falar.
     ― Está nervosa humana? Isso até a deixa mais atraente, digamos... Deliciosamente apetitosa.  

Juan  provocou  mordendo o  lábio  inferior  fitando meu corpo  até  onde  a  mesa  permitia,  
estremeci entre o medo e a raiva.
     ― Está me ameaçando? - Perguntei tentado conter meu tom de voz já que era uma reunião.  
Minha primeira reunião, meu ingresso oficial no Conselho.
     ― Quem sabe seja só um aviso.
     ― Chega! - Lúcio exclamou batendo a mão com força na mesa - Não vamos admitir ameaças 
contra nossos membros aqui em nossa frente, o que é isso? Sempre mantivemos o respeito durante 
as reuniões.
     ― Juan! - Crison chamou a atenção dele - Estamos em uma reunião, não queremos brigas.  
Não toleramos esse tipo de comportamento, entendeu?
     ―  Não  vê  que  nunca  será  possível  a  convivência  pacífica  entre  nossos  mundos?  Somos 
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superiores.  - Juan argumentou, encolhendo-se um pouco na cadeira,  com certeza tinha medo de 
Crison.
     ― Mas temos mantido essa paz há mais de um século, quer estragar tudo? 

Luther Moreton parecia furioso com a atitude de Juan o que me surpreendeu, será que eles 
tinham mesmo respeito por nós? Mas por quê?
     ― Mas se querem que tentemos deter os novos transformados não acham justo que também 
façam alguma coisa para deter seu Caçador?
     Ele perguntou com a voz um tanto áspera e eu me perguntei se ele não havia ouvido que 
ninguém ali sabia sobre o tal Caçador ou era um completo idiota mesmo, acho que é a segunda 
opção.     
     ― Está muito enganado se pensa que vamos fazer algo para deter um humano que tem nos  
defendido de vocês. - Assegurei sentindo que ele estava me tirando mesmo do sério, Juan virou a  
cadeira na minha direção e me olhou de um jeito difícil de descrever, mas parecia que acabava de 
deduzir algo.
     ― Então... você sabe sobre ele não é? Deve ser amiguinha dele ou quem sabe algo a mais.  

Ele insinuou com malícia e eu entendi o que significou aquele olhar. O inconsequente pensou 
que eu sabia sobre o Caçador.
     ― O que está insinuando?

Perguntei entre os dentes percebendo que o medo que antes estava sentindo havia sutilmente 
se transformado na raiva que buscava me dominar. 
     ― Que sabe onde está o Caçador, que sabe quem ele é. - Ele esclareceu sondando minha 
expressão, senti Savanah segurar meu braço com delicadeza.
     ― Pois está enganado. - Rebati, tentando manter a compostura.
     ― Lavígnia, acalme-se. - Savanah me advertiu.
     ― Tudo bem, mas não podem esperar que fique calma depois do que ele disse.

Eu falei corajosamente olhando para eles, pela primeira vez desde que entraram eu olhei 
diretamente em seus olhos.
     ― Tem razão senhorita Durani e pedimos desculpas pela grosseria de Juan. - Crison falou.
     ― Juan, peça desculpas à senhorita Durani ou vai sair agora mesmo.
     Luther ordenou olhando para Juan e naquele momento seus olhos claros ficaram 
levemente avermelhados, estava com raiva.
     ― Mas eu estou certo Luther, se eles querem que os ataques parem eles também tem que 
fazer alguma coisa para deter esse Caçador, antes que ele venha atrás de nós.
     ― Cale a boca, você não não tem a menor ideia do que está falando. Não somos nós que 
estamos por trás dos ataques então como vamos fazê-los parar? - Sofia se pronunciou e Juan revirou 
os olhos numa atitude total de desrespeito.
     ― Peça desculpas a ela. - Luther repetiu e a expressão em seu rosto era assustadora, embora 
fosse claro para todos que ele lutava para se controlar. Juan encolheu-se na cadeira e virou-se para 
mim.
     ― Eu sinto muito pelo que disse, me desculpe senhorita Durani. - Ele disse, obedecendo a 
ordem de Luther, mas algo em seus olhos me dizia que ele não sentia nada.
     ―  Tudo  bem.  -  Concordei  esforçando-me para  que  meus  olhos  demonstrassem que  não 
estava tudo bem coisa nenhuma. Creio que ele percebeu pois levantou o rosto em desafio e seus 
lábios finos e vermelhos se apertaram numa linha reta. 
     ― Bem... Repito que não sabemos nada sobre os caçadores há muitos anos e vocês sabem 
muito bem disso.
     George  disse  misterioso  e  eu  percebi  os  olhares  que  eles  trocaram  como  se  soubessem 
exatamente do que ele estava falando, ali tinha mais do que aparentava.
     ― É claro que sabemos.
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Danúsia afirmou e eu fitei-a tentando entender do que falavam. Mas seus olhos passaram 
pelos meus tão rapidamente, que não percebi nada.
     ― Mas isso não muda o fato de um deles ter aparecido.

Lúcio falou e eu lutava para manter a concentração ao que falavam, o que era bem difícil com 
Juan me encarando o tempo todo, evitei ao máximo não olhar para ele. 
     ― Não temos como encontrá-lo, a família Von Otman não entra em contato com o Conselho 
desde 1836. - George observou, juntando as sobrancelhas.
     ― Mas acho que não teremos problemas se ele  estiver  atrás  dos novos transformados.   

Conjecturou Crison e vi pelo canto do olho que Juan desviou os olhos de mim e o olhou,  
estava contrariado ou era impressão minha?
     ― O que nos leva de volta à questão,  quem está criando novos transformados? -  George 
perguntou, tamborilando os dedos na mesa.

―  Exato,  vamos  ter  uma  conversa  com  nossos  filhos  e  podem  ficar  certos  de  que  lhes 
informaremos, se descobrirmos alguma coisa. - Luther planejou.
     ― É o mais sensato a se fazer, pois mais cedo ou mais tarde o Caçador vai chegar em vocês e 
aí teremos um grande problema.
     Lúcio falou e eu estreitei os olhos mais confusa ainda, afinal de contas o que tinha de errado 
um humano matar  vampiros  quando  eles  matavam humanos?  Alguém  tinha  mesmo que  fazer 
alguma coisa.
     ― Com certeza. - Crison disse mais para si mesmo do que para todos, pois olhava fixamente 
para a mesa.
     ― Bem... Se não temos mais nada a falar, foi um imenso prazer reencontrá-los.
     Luther disse levantando-se e os outros fizeram a mesma coisa, olhei para minha família que 
também se levantou e os imitei.
     ― Acho que isso é tudo, mas não esqueçam de investigar quem é o responsável pelos novos 
ataques, sabem o que está em jogo. - George os advertiu e Crison o olhou com preocupação.
     ― Faremos todo o possível para continuarmos mantendo a paz.
     Todos assentiram e viraram as costas para sair, nós fizemos o mesmo e não sei porque me 
virei para olhar para trás e dei com Juan me encarando. Senti um espasmo de medo me dominar, os 
olhos dele estavam levemente avermelhados e claramente obstinados. Engoli em seco e levei o maior 
susto quando senti alguém segurar meu braço. George parou ao meu lado e olhou para Juan como 
se quisesse fuzilá-lo e me conduziu para a porta. 
     ― Você está bem? - Ele perguntou olhando em meus olhos, pareceu que me analisava com 
cuidado.
     ― Es-estou. - Minha voz me traiu e eu me odiei por isso.
     ― Acho que me precipitei ao trazê-la aqui.
     ―  Não,  eu...  estou  bem  é  que  não  esperava  discutir  com um  deles  só  isso.  -  Assegurei 
enquanto andávamos em direção ao elevador.
     ― Acho melhor você tirar mais algumas semanas de folga antes de voltar para o trabalho. - 
Sugeriu meu avô.
     ― Não, não isso não.- Eu me sobressaltei e depois olhei para baixo mordendo o lábio.
     ― Você precisa descansar, por as ideias em ordem. - George sugeriu quando entramos no 
elevador, lancei um olhar para Savanah.
     ― Está tudo bem Lavígnia, pode ficar fora o tempo que quiser, Sabrina está se virando bem 
sozinha. 
     Ela garantiu referindo-se à minha colega de trabalho. Meu avô havia arrumado um estágio 
para mim na Secretaria da Segurança, pensando que assim eu me manteria ocupada e não passaria 
mais  tempo pensando no que tinha acontecido com Caroline.  Eu trabalhava na administração e 
cuidava de algumas questões que Savanah me passava já que um dia eu teria mesmo que assumir o 
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cargo que agora ela ocupava. Mas como me formei no mês passado, trabalharia na administração em 
tempo integral. Não voltei mais ao trabalho depois da formatura já que estava uma pilha de nervos 
por  causa  daquela  reunião,  e  minha  irmã  tinha  voltado  para  Manaus  no  Amazonas  onde  faz 
faculdade. Eu sabia que George queria que eu descansasse, mas eu tinha certeza de que se ficasse em 
casa sem fazer nada, podia entrar em depressão de novo.
     ― Mas eu quero voltar, vai me fazer bem. - Eu insisti e ouvi George suspirar.
     ― Tudo bem, mas não tenha pressa para nada está bem? Sabe que o emprego  é seu. -  Não 
entendi  muito bem o que ele quis dizer, mas mesmo assim concordei.
     ― Está bem, mas eu tenho algumas perguntas.
     ― Sobre eles? - Revirei os olhos, quem mais poderia ser?
    ― Claro.
     Afirmei e vi que eles trocaram um olhar cauteloso, mas as portas do elevador se abriram já 
no estacionamento. Eu achava um exagero, mas quando ocorressem aquelas reuniões eu teria que 
voltar para casa em um dos carros oficiais como os outros membros. Eles eram do governo, mas eu 
não.  Era meio como que entrar para a máfia.  Vi  os carros parados um ao lado do outro,  todos 
Mercedes pretos dirigidos por um segurança armado com outro do lado do passageiro. Eu sempre 
odiei ter vigilantes na minha casa, mas meu pai sempre me dizia que era para nossa segurança tê-los 
por perto. Sendo assim Lucas e Jéferson trabalhavam durante a noite e Júlio durante o dia. Ainda 
achava um exagero, mas meu avô não permitiu que eu me livrasse deles. Ainda mais pelo fato de 
que Mariana e eu morávamos sozinhas, já éramos bem grandinhas para isso, mas meu avô sempre 
foi tão super protetor quanto meu pai. Resumindo, ele não deixaria eu me livrar dos vigilantes.
     ― Eu sei que tem muitas perguntas Lavígnia, mas vamos com calma. - Avisou ele.
     ― Está pensando que vou entrar em pânico e fugir para um lugar em que eles não existam? -  
Perguntei com ironia e o vi rir, assim como Savanah.
             ― Isso mesmo. - Ele disse quando chegamos perto dos carros, Lúcio e Josué já haviam saído.
     ― Acho que posso aguentar.
     ― Então vamos marcar uma reunião para que saiba de tudo.
     ― Está bem. Mas quando será? - Perguntei me sentindo meio aérea como se estivesse em 
outro mundo, outro planeta.
     ― Logo.
     Foi tudo o que ele disse, entrei no carro depois de me despedir deles com um aceno. A porta 
do carro se fechou e vi quando eles também entraram juntos em um mesmo carro. George parecia 
não querer me contar mais nada. Suspirei profundamente enquanto via as luzes da cidade passarem 
rapidamente  pela  janela  escura  do  carro,  eu  estava  perdida  e  me  sentia  terrivelmente  sozinha. 
Mariana, minha prima, havia vindo morar na minha casa depois que minha tia Savanah casou-se 
com outro homem depois do divórcio com o pai de Mariana. Foi muito bom isso ter acontecido pois  
sem meu pai e Ágatha tudo seria bem mais difícil, cheguei mesmo a pensar em ir morar com meus 
avós, pais da minha mãe em Bom Jesus. Minha família e eu sempre íamos para a casa deles no Natal  
e eu passava o verão lá algumas vezes. O carro parou e a porta se abriu, nem me dei conta de que já 
tinha chegado em casa.
     ― Obrigada.
     Murmurei ao sair do carro para o segurança enorme que segurava a porta para mim, ele 
assentiu e entrou no carro que logo sumiu pelo portão. Olhei para minha casa branca com desenhos 
arquitetônicos modernos , de dois andares e cheia de janelas de vidro. O pátio era grande e cercado 
por um muro branco. Tinha um grande gramado e muitas, muitas flores. Minha mãe as adorava e 
meu pai as manteve do mesmo jeito que ela deixou e eu estava fazendo o mesmo. Minha casa ficava 
dentro de um condomínio fechado e estava aí o motivo de eu achar um exagero ter vigilantes. Pois o 
condomínio oferecia segurança vinte e quatro horas e tinha câmeras em todo o lugar. Cem por cento 
de segurança e cinco de privacidade. Olhei para trás e Lucas acenou para mim da guarita, respondi 
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com outro aceno caminhando na direção da casa. As luzes estavam todas acesas e parei para olhá-
las. De repente senti um arrepio por estar ali, sozinha do lado de fora.       
     ― Bem vinda ao mundo onde os pesadelos são reais.
     Murmurei para mim mesma enquanto abria a porta. A sala estava vazia e silenciosa. Olhei 
para meu relógio, oito e meia. Mariana já havia saído para o curso de verão em que ela se inscrevera,  
a senhora que trabalhava na minha casa desde sempre já havia saído também. Subi as escadas para 
meu quarto e quando entrei vi que as portas para a varanda estavam abertas como eu deixei. Eu 
adorava o cheiro do ar quente do verão que vinha carregado com o perfume das flores do jardim. 
Por isso mesmo deixava as portas abertas, eram duas portas duplas de vidro e madeira, uma ficava 
quase ao lado da minha cama e outra no meio do quarto. O vento empurrava gentilmente as cortinas 
brancas e estava escuro. Porém consegui ver que minha gata, Néftis, estava deitada na cama, liguei 
as luzes e fui até ela. Peguei-a nos braços e dei um beijo entre sua orelhas.
     ― Olá querida, sentiu minha falta?
     Indaguei enquanto ela ronronava. Quando a coloquei de volta na cama, percebi que minha 
roupa estava cheia de seus pelos brancos. Me livrei das roupas e fui tomar um longo e relaxante 
banho,  muito  bem  vindo  depois  da  tensão  daquele  encontro  com  o  sobrenatural.  Vesti  minha 
camisola de seda pink e penteei meus compridos cabelos castanhos, enquanto olhava para o espelho 
enfeitado com adesivos de borboletas. Eu as amava. A casa era cheia de imagens delas em todos os 
lugares possíveis, acima da minha cama eu havia posto um quadro com uma bela pintura de uma 
borboleta azul. De todas, aquela era minha favorita pois me trazia uma antiga e secreta lembrança, 
de um encontro que havia me salvado.

Desci para a cozinha e encontrei lasanha de brócolis com molho branco na geladeira. Fiz meu 
prato e o coloquei no micro-ondas. A responsável pelo jantar era a dona Márcia, ela trabalhava em 
minha casa há muitos anos e até mesmo a considerávamos da família. Enquanto saboreava meu jantar, 
pensava na reunião e em como eles haviam me surpreendido com sua elegância e aparente civilidade. 
Mas, mesmo que tivessem alguma estranha ligação com minha família, eu não sabia nada sobre eles; 
onde moravam, como se comportavam de verdade, que trato era aquele e etc. Eu não sabia se podia 
acreditar em tudo que os livros e filmes me ensinaram.

Ao terminar de comer, lavei o prato e voltei para meu quarto, deixando as luzes da sala  
acesas para quando Mariana chegasse. Fui para a cama e fiquei mudando de canal com o controle 
remoto. Ia ser bem difícil pegar no sono aquela noite, pois muito mais perguntas rondavam minha 
cabeça depois de tudo que tinha ouvido há pouco. No dia seguinte eu retornaria ao meu trabalho, 
também  voltaria  à  academia  onde  Rodrigo,  um  dos  meus  melhores  amigos,  já  devia  estar 
trabalhando depois de se formar em educação física. E também iria correr atrás das respostas para 
minhas perguntas. Tinha mais alguém que sabia da história dos vampiros e minha família, eu não 
entendia como ele fazia parte daquilo. Ele era mais uma peça naquele jogo misterioso e eu esperava 
que me contasse mais coisas do que meu avô tinha me contado. Pelo menos, eu confiava mais nele. 
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                               2. A ciência explica maldições?2. A ciência explica maldições?

             O dia amanheceu quente e com o céu completamente azul. Entrei em meu carro, um 
Captiva prateado, com vidros escuros e blindado. Era coisa do meu pai, eu havia concordado em 
blindar  só  para  deixá-lo  tranquilo.  Ele  era  superprotetor.  Não  havia  dormido  direito  graças  às 
palavras de Juan na noite  passada.  Porém, sentia-me um pouco melhor ao ver  o lindo dia que 
amanhecera, liguei o carro e dirigi em direção à Secretaria da Segurança Publica onde trabalhava.
     Naquela  manhã,  porém,  antes  de  ir  para  o  meu trabalho  eu  tinha  que  ir  em um  lugar 
primeiro. Precisava falar com uma pessoa que sempre esteve por perto, já que era amigo da minha 
família há muito tempo. Que também estava envolvido com essa loucura toda. O doutor Rogério 
Porto, ele é médico da minha família mas também trabalha como legista no IML da cidade. Imagino 
o porquê. Na certa é para saber de alguma possível vítima daquelas coisas. Mas eu não entendo 
como ele também sabe sobre eles, se bem que eu nem sei como é que minha família ficou sabendo 
deles. E essa era a razão para eu ir falar com o doutor Porto. Ele sempre cuidou de minha irmã e eu  
desde que éramos pequenas.    
     Parei  o  carro  no  estacionamento  e  olhei  demoradamente  para  o  prédio.  Com  quatro 
andares, janelas de vidro escuro e espelhado e sombreado pelas árvores frondosas da calçada em 
frente. Eu não tinha notado antes, mas o lugar era bem sombrio. O estacionamento era grande e 
estava cheio de carros dos funcionários. Saí do carro e o tranquei, caminhei pelo estacionamento e 
atravessei  uma  pequena  rua  até  o  Instituto  Médico  Legal.  Um  prédio  grande  e  branco.  Tinha 
algumas pessoas na recepção mas o silêncio ali era mórbido, eu já sabia onde era a sala do doutor 
Porto então fui direto pelo corredor cinza e imenso até o fim. Virei à esquerda e olhei para a porta 
branca com a placa com o nome do doutor nela, respirei fundo. Eu já tinha ido ali algumas vezes  
mas depois de tudo que eu tinha descoberto era como se estivesse ali pela primeira vez. Endireitei a 
postura e bati na porta.
     ― Entre. - A voz dele soou atrás da porta. Comporte-se naturalmente, eu disse a mim mesma 
antes de girar a maçaneta redonda e fria.   
     ― Ah Lavígnia, eu esperava mesmo que viesse.
     Ele disse assim que entrei na sala grande cor de creme. Não parecia mesmo surpreso por eu 
estar ali, com certeza sabia que eu iria querer algumas respostas. 
     ― Bom dia - Cumprimentei meio tímida o que era raro para mim - Não estou atrapalhando?
     Perguntei vendo-o fazer um sinal para que eu sentasse em uma das cadeiras brancas em 
frente à sua mesa de madeira.
     ― É claro que não,  como eu disse já  esperava sua visita.  Imagino que queira algumas 
respostas  depois  de  tudo  que  George  me  contou  que  você  descobriu  nos  últimos  meses. 
Especialmente  ontem.  -  Declarou ele  enfatizando bem as  últimas  palavras  e  acertando no alvo. 
Pisquei algumas vezes enquanto me sentava.
     ― Sabe daquela reunião? - Estranhei. Ele cruzou as mãos sobre a mesa enquanto me olhava.
     ― Sei  de muitas  coisas sobre isso.   -  Disse com tanta naturalidade que nem parecia que  
estávamos falando de algo sobrenatural e assustador.
     ― É exatamente isso que mais me intriga nisso tudo doutor, como sabe dessas coisas? - Fui  
direta mas ele parecia preparado para responder.
              ― É uma história bem longa e duvido muito que George vá querer que você saiba tudo de 
uma vez só. - Deixei os ombros caírem diante dessa resposta, eu sabia que não ia ser fácil.
     ― Quer dizer que também não vai me contar nada?
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Ataquei e ele encolheu os ombros como se não pudesse fazer nada.
     ― Apenas posso lhe contar o que me compete contar nesse momento, Lavígnia.
              Disse o doutor com aquele jeito todo sério que não combinava muito com ele e seus cabelos 
branquinhos e olhos azuis intensos.
     ― E o que pode me contar? - Perguntei já meio desanimada, ele suspirou alto.
    ― Que esperava que você não soubesse dessa história de terror tão cedo. Na verdade, o plano 
de George e de seu pai era que nem você nem Ágatha soubessem disso, nunca. - Confessou ele mas 
não me surpreendeu pois eu já esperava aquilo.
             ― Eu também não queria mesmo saber, mas fazer o que já que vi um deles com meus  
próprios olhos? - Falei ouvindo a conformação em minha voz. Ele suspirou alto.
     ― Pois é, parece que o destino queria mesmo que você soubesse e arrumou um jeito apesar 
dos esforços do seu pai. - Ele disse também parecendo conformado.
             ― Sim - Concordei - Mas como o senhor está envolvido nisso também? Pensei que eram só os 
membros da minha família que sabiam. - Imaginei e ele apertou os lábios finos.
             ― Como eu disse é uma história bem longa e complicada. Porém, posso lhe dizer que  
também faço parte disso mesmo não sendo da sua família.  Tenho pesquisado essas criaturas há 
muito  tempo  e  outros  antes  de  mim  também  o  fizeram  e  essa  é  a  minha  missão.  -  Franzi  as  
sobrancelhas diante dessa resposta, era difícil de entender.
             ― E pelo que imagino, também não vai me contar como isso tudo começou não é?
     ― George não quer que você saiba de tudo tão rápido, tente compreendê-lo.

Pediu ele e eu suspirei, não ia saber muita coisa com ele. Então era melhor mudar um pouco 
o foco da conversa.
     ― Então pesquisa esses... - Pensei em uma palavra adequada - Seres.
             ― Isso mesmo. - Confirmou ele.
             ― E como pesquisa?  - Eu quis saber e ele empurrou seus óculos de armação preta e 
quadrada.
             ― Além dos registros antigos, foram as poucas vítimas que tive a oportunidade de examinar 
desde que cheguei aqui. A maioria delas simplesmente desaparece e por isso mesmo fica. A polícia 
acaba arquivando os casos pois não encontram nada. - Ele confirmou minhas suspeitas do motivo 
dele estar ali. Pelo menos naquela parte da história parecia não haver restrições para mim.
             ― Sim, fiquei sabendo. - Eu sabia muito bem, minha amiga também tinha sido dada como  
desaparecida - E o que descobriu que pode me contar?  -  Indaguei e ele ligou o computador e virou 
a tela para que eu visse.
             ― Posso lhe contar o que sei.
             ― A cura para a maldição dos vampiros?  -  Brinquei me sentindo um pouco mais à vontade 
frente à possibilidade de descobrir mais alguma coisa.
             ― Uma maldição explicada pela ciência genética minha cara, me diga o que vê nessa tela? 
             Eu franzi o cenho e lancei um olhar desconfiado para a tela. Achando bem improvável na  
verdade impossível que visse a mesma coisa que ele.
     ― Hã... Um monte de... Pontinhos pretos. - Eu disse dando de ombros.
             ― Achei que diria isso.
             ― Então por que perguntou?
             ― Porque tenho esperança de que aprenda algo do que acontece aqui, já que agora sabe do 
segredo que guardamos há séculos.
             O doutor disse com meio sorriso que dava à ele a aparência do papai Noel, o doutor Porto 
tinha sessenta e cinco anos, era baixinho e meio gordinho. Usava uma barba branca e curta que 
combinava com seus cabelos quase totalmente brancos que iam sumindo em direção ao topo da 
cabeça.
             ― Acho melhor perder suas esperanças, não nasci para a ciência.
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Eu disse meio desanimada cruzando os braços sobre o peito.
             ― Bem não custa tentar - Ele disse dando de ombros - O que está na tela é uma amostra de 
saliva de um vampiro. - O Doutor disse e eu arregalei os olhos surpresa.
             ― Como conseguiu isso? - Perguntei baixinho. O doutor suspirou profundamente e pareceu  
pensativo por alguns segundos.
             ― Tirei de uma vítima que examinei há uns dois anos, ele estava quase completamente 
transformado mas tinha perdido muito sangue e não sobreviveu.
             ― Ah... - Sibilei, notei o crucifixo que o doutor usava e me perguntei se ele nunca tirava 
aquilo. Desde que eu me conhecia por gente ele usava o mesmo crucifixo preso por um cordão de  
bolinhas pretas parecido com aqueles que a gente vê nos pescoços dos padres. - E o que descobriu?
             ― Bem... descobri nessa amostra o que faz as pessoas mordidas virarem um deles.
Ele ignorou meu tom de incredulidade.
             ― Veneno? Toxina? - Eu tentei mas o doutor balançava a cabeça em negativa.- Então o que é? 
Desisti de tentar adivinhar.
             ― Está vendo isso?
             Ele apontou para tela onde vi algo que pareciam dois biscoitos grudados um no outro 
flutuando em grande quantidade.
             ― Sim, o que é?
             ― É o responsável por modificar o DNA da pessoa mordida.
             Doutor Porto disse com praticidade e eu abri a boca surpresa. Não era bem o que eu esperava 
na verdade eu não esperava nada pois um ano atrás eu nem mesmo sonhava que  eles existissem 
mesmo.
             ― Modificar o DNA?! Como assim modificar o DNA?
Indaguei notando que minha voz ainda estava um pouco trêmula.
             ― É bem surpreendente admito mas realmente previsível, quando alguém é mordido os  
dentes da criatura passam para a corrente sanguínea da vítima esse agente que batizei de CD2... 
             ― CD2? - Interrompi curiosa.
             ― CD de Conde Drácula e 2 porque as células mutantes se agrupam de dois em dois.  
Explicou ele.
             ― Conde Drácula?! Muito original. - Observei sem conter o riso.     
             ― Obrigado fui eu mesmo quem pensou nisso. Continuando quando o CD2 entra na corrente  
sanguínea, adere-se no DNA modificando-o transformando a vítima em um deles.
             ― Incrível - Eu disse admirada, será mesmo que a ciência solucionaria uma maldição? - Mas  
tem como reverter?

Quis saber enquanto cruzava os braços na frente do peito. Ele suspirou alto, parecia digladiar 
consigo mesmo.
             ― Acho que isso não é possível, muitas modificações acontecem no corpo de quem é  
transformado. E essa palavra é bem apropriada já que a pessoa é transformada em outra coisa, não é 
mais um ser humano. Conhece as lendas? Uma parte delas é mesmo bem real.   
             ― Ah acho que entendi - Milagres acontecem - É mesmo uma maldição.

Murmurei lembrando da criatura que havia atacado Carol e eu naquela noite, ele me olhou 
longamente.
             ― Como está se saindo com tudo isso Lavígnia? - Ele pareceu um pouco preocupado.
             ― Bem, eu acho. Pelo menos ainda não fui parar num hospital psiquiátrico. - Resmunguei  
com uma pitadinha de sarcasmo.
             ― Estou vendo, também vejo que já vai voltar ao trabalho não é?
             ― É, acho que já é hora de fazer minha vida voltar ao normal. - Uma parte dela pelo menos, 
completei mentalmente. Ele parecia cético.
             ― É o melhor que você pode fazer só não vá ficar até a noite no escritório assim como fazia  
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no ano passado. Isso não vai ajudar a fazer sua vida voltar ao normal.
Aconselhou o doutor com a autoridade da experiência que só alguém com a idade dele pode ter.
             ― Vou tentar, aliás tenho que fazer isso já que preciso de tempo para descobrir muitas coisas. 
Joguei verde, ele sabia de mais coisa sobre aquilo do que eu.
             ― Vá com calma Lavígnia, George deve ter uma boa razão para não ter lhe contado tudo.  
Disse ele mordendo a isca.
             ― Então tem mais do que ele me contou?

Perguntei esperançosa de que ele me dissesse mais alguma coisa, eu estava muito curiosa 
para saber tudo que minha família tinha a ver com eles.
             ― Sim, com certeza. Mas na hora certa você saberá.
Falou ele largando a isca e frustrando minhas expectativas, suspirei.
             ― Por que não me contam tudo de uma vez? - Reclamei e ouvi-o suspirar profundamente.
             ― Você precisa ter paciência, nunca ninguém soube tudo de uma vez. É uma história quase 
impossível de assimilar por mais forte que você seja. - Ele disse me confundindo um pouco, eu não 
me achava nem um pouco forte.
             ― Acho que está certo doutor, mas mesmo assim eu preciso saber exatamente no que estou  
envolvida e que mundo sombrio é esse que devo vigiar.
             ― Concordo, mas você ainda é muito jovem Lavígnia e tem muito tempo pela frente para  
saber de tudo.

Ele disse enquanto eu me levantava, comecei a caminhar em direção a porta. Já que parecia 
que ele não me contaria o que eu queria saber.
             ― Uma vida inteira. - Eu disse depois de um longo suspiro.
             ― Exatamente, uma vida inteira. - O doutor concordou e eu assenti com um gesto de cabeça.
             ― Bem, eu preciso ir agora, obrigada pelas informações doutor.
             ― Por nada e venha mais vezes aqui, gosto de conversar com você.
             ― Pode contar com isso, até logo.
             Me despedi com um aceno e saí fechando a porta atrás de mim. Suspirei e lembrei que teria 
um dia e tanto. Savanah que agora estava ocupando o cargo que era do meu pai tinha enfiado na 
cabeça que devia me treinar para assumir aquele cargo um dia. Coisa que eu pretendia nunca fazer 
mas ainda não tinha tido coragem de dizer a ela. Eu tinha certeza que já ficaria bem ocupada agora 
que tinha terminado a faculdade e assumido o posto na administração em período integral,  não 
poderia ser estagiária dela também. Saí do prédio e atravessei a rua pouco movimentada atrás do 
IML e caminhei rapidamente para o prédio que eu trabalhava.
             Enquanto caminhava pelo saguão notei alguns olhares curiosos, certamente se perguntavam  
por que eu estava de volta tão cedo. Entrei no elevador e saí no quarto andar onde ficavam as salas  
administrativas.  O departamento pessoal e a sala de reuniões onde eu soube que o Conselho se  
reunia às vezes, na calada da noite. Sem ninguém saber. Juliana Freitas, uma de minhas melhores 
amigas, arregalou os olhos quando me viu. Acho que ela esperava que eu ficasse muito mais tempo 
fora. Juliana era secretária de Sabrina que cuidava dos assuntos relacionados à segurança na cidade. 
Como minha tia insistia em me envolver naquela área Juliana acabava agindo às vezes como minha 
secretária também. O que eu odiava e abominava por completo. Era muito estranho pois tínhamos a 
mesma idade, bem ela era um pouco mais velha pois estava para fazer vinte e cinco e eu tinha 
acabado de fazer vinte e quatro.
             ― Lavígnia, eu não acredito que já está de volta, como você está?  - Ela perguntou me  
abraçando e eu retribuí.
             ― Estou bem obrigada, e você? - Perguntei assim que ela me soltou.
             ― Impressionada admito, pensei que você tirar umas férias depois da formatura. - Ela disse  
surpresa e eu abaixei os olhos por um instante.
             ― Não posso ficar sem fazer nada, isso me enlouquece.

            ♦             ♦ 2323  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

             ― Eu sei, algumas pessoas são assim mesmo. Ao contrário de mim que estou louca para tirar  
umas férias sabe?   
             ― Como estão as coisas por aqui?
             Indaguei enquanto sondava o lugar com um olhar rápido. A mesa dela ficava em um espaço 
amplo entre a sala de Sabrina e a minha, isso sim eu adorava, ter minha própria sala. É uma das  
vantagens de ceder um cargo importante para alguém mais velho. Eles tentam compensar enchendo 
você de regalias.
             ― Está tudo bem, algumas pessoas ainda estão de férias e Sabrina bem... - Ela hesitou o que 
me deixou curiosa, me aproximei da mesa.
             ― O quê? - Especulei olhando em seus olhos castanhos escuros, ela olhou para os lados.
             ― Bem... Ela parece bem feliz por estar assumindo tudo sozinha, se é que me entende.  

Juliana  confessou  e  eu  entendi,  Sabrina  não  gostava  que  eu  pegasse  alguns  casos.  Pois 
almejava assumir o cargo que Savanah queria que eu assumisse um dia.
             ― Entendo mas não estou me importando nem um pouco com ela.  -  Admiti  meio  
incomodada e Juliana sorriu.
             ― Faz muito bem, então já que está tão aquiescida a trabalhar Savanah deixou isso para 
quando você chegasse.  -   Ela me estendeu uma pasta amarela.  Revirei os olhos,  aquilo não era 
possível.
             ― O que é? - Perguntei aborrecida abrindo-a e passando os olhos rapidamente pelas palavras.
             ― É da Associação de Moradores do complexo da zona leste.  
             ― Hmmm. - Murmurei entrando em minha sala.
             ― Bem vinda de volta ao paraíso. - Ouvi a voz divertida dela atrás de mim.
             ― Paraíso.                                     
             Retruquei largando minha bolsa em cima da mesa de madeira clara, minha sala não era 
muito grande mas pelo menos era só minha. A parede de vidro fosco e branco permitia que eu visse 
as sombras das pessoas da sala ao lado e eles também podiam ver quando eu me movia pela sala, eu 
gostava pois assim não me sentia sozinha. Ter consciência que tinha algumas pessoas por perto além 
de Juliana era muito reconfortante. Com um longo suspiro de resignação, abri a pasta e vi que era 
um  pedido  de  iluminação  pública  adequada,  para  um  local  que  os  moradores  consideravam 
perigoso. Pois a falta de luz proporcionava a ocasião perfeita para criminosos. Aprovei o pedido.

Olhei para a pilha de pastas que eu não havia deixado ali  quando saí  no ano passado e  
suspirei. Havia muita coisa para eu fazer naquele dia, liguei o computador pelo menos por alguns 
dias eu manteria minha mente ocupada. Saí para almoçar com Juliana como sempre fazia, quando 
voltei para minha sala mergulhei novamente no trabalho. Quando dei por mim já tinha excedido 
meu horário como costumava fazer antes. Depois da faculdade eu ia para meu estágio ali e só saía 
de lá depois que o sol se punha. Quando meu horário de sair era às quatro da tarde. Pelo menos eu  
tinha conseguido o cargo na administração pelo meu esforço e não por ser neta do governador.
             Juliana já havia saído e isso que o horário dela era às quatro e meia, ela havia se despedido e 
brincado comigo perguntando se eu dormiria ali mesmo. Dei um meio sorriso e disse que ficaria só 
mais alguns minutinhos, como sempre, e como sempre eu ficava por último. Levantei da cadeira e 
me espreguicei,  vendo através do vidro os vultos das pessoas que trabalhavam na sala ao lado, 
desliguei o computador e peguei minha bolsa. Quando saí o quarto andar estava vazio e silencioso, 
o que me deu um desagradável arrepio e uma sensação estranha. Olhei para os lados e vi que todas 
as luzes estavam apagadas e somente a luz noturna na frente do elevador iluminava o chão ao redor 
da porta do mesmo. Olhei o corredor vazio e escuro ao meu lado e lembrei de Juan. Apertei o botão 
mais uma vez, queria sair dali rápido, desde que eu soube a verdade sobre a existência daquelas  
coisas. Passei a ter muito medo de ficar sozinha e isso piorava quando estava escuro.  
             ― Mais um dia no paraíso.
             Eu disse para mim mesma quando entrei no elevador, olhei em meu relógio eram sete horas 
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da noite. Como era verão ainda não estava tão escuro na rua mas algumas luzes já estavam acesas.  
Andei rapidamente até o meu carro assim que cheguei ao estacionamento e lancei um olhar de culpa 
para a academia no outro lado da rua.  Eu era aluna lá e sempre ia três vezes por semana pois  
Rodrigo fazia estágio ali, agora que estava formado já devia ser personal trainer e devia estar muito 
bravo comigo pois não aparecia lá há muito tempo. Eu ainda nem tinha ido lá depois da nossa 
formatura. Entrei no carro decidida a voltar para a academia no dia seguinte, atirei minha bolsa no 
branco vazio do passageiro e liguei o rádio deixando a melodia de uma das músicas que eu mais 
gostava invadir meu carro. Até o Fim da banda Strike, eu adorava aquela música e cantar me fazia 
muito bem. Aliás, sempre fui uma grande fã de bandas nacionais e de vários estilos, do rock ao pop.
             Os resquícios do pôr do sol ainda tingiam o céu com seu tom de laranja e quando cheguei em 
casa as sombras da noite já haviam coberto a cidade. Tia Márcia já havia ido embora e Mariana já 
havia ido para o curso, encontrei meu jantar na geladeira e o aqueci no micro-ondas. Comi e subi 
para meu quarto pois estava cansada e queria dormir o mais rápido o possível. Néftis estava deitada 
na minha  cama,  como sempre,  e  as  portas  de  vidro  estavam fechadas.  Vesti  minha  camisola  e 
escovei os dentes rapidamente e me atirei na cama e acho que não demorei muito para dormir.
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                             3. Primeiro Encontro3. Primeiro Encontro

Meus planos de voltar para a academia na semana anterior foram frustrados por algumas 
pastas que Juliana havia esquecido de me entregar. Sendo assim passei mais uma semana saindo o 
trabalho depois da hora. Mas até que isso foi bom, pois pude parar de pensar naquela reunião e  
neles. George não apareceu e nem marcou a reunião que prometeu a fim de me contar toda a história  
do Conselho.
             Na verdade isso já estava começando a me incomodar, pois eu não conseguia esquecer 
daquela história de trato. Não gostei nada do fato de Lúcio ter dito que alguém estava atacando 
pessoas fora do trato, quer dizer que eles podiam matar pessoas mas só se elas estivessem dentro de 
um certo limite? Isso não era certo,  eu queria respostas.  Eu tinha que descobrir mais coisas,  eu 
pensava nisso enquanto mordiscava a unha comprida e quadrada do dedo polegar. Estava sentada 
ao lado da bancada enquanto tia Márcia tirava alguma coisa do forno. Eu tinha chegado em casa 
mais cedo naquele dia.
             ― Fiz seu prato preferido, lasanha de frango. - Ela brincou com aquele sorriso que lembrava  
muito o da minha mãe. Mas eu fiz uma careta.
             ― Estou brincando querida, fiz alcachofras gratinadas, arroz branco e vegetais marinados  
grelhados para você.
             ― Humm, que delícia. Agora está certo.

Elogiei quando senti o aroma delicioso dos meus vegetais e da lasanha que só ela sabia fazer 
mesmo que eu não fosse comer.  
             ― Lá se vai minha dieta.

Mariana disse entrando na cozinha, olhei espantada com o fato de ela ter faltado a aula e eu 
ter chegado mais cedo em casa naquele dia o que realmente era uma coincidência incrível.
             ― Não estou querendo estragar sua dieta, fiz uma salada de alface com tomate também. - Tia  
Márcia disse olhando zombeteira para Mariana que fez uma careta enquanto sentava-se no outro 
lado da bancada à minha frente.
             ― Vou me sentir menos culpada depois de comer a lasanha então.

Ela brincou lançando um olhar feroz para o refratário que tia Márcia havia colocado sobre a 
bancada.
             ― Pena que isso não queime as calorias que vai conseguir depois de comer. Provoquei-a. 
             ― Mas mesmo assim vou me sentir menos culpada, e você pare de se exibir só porque não 
engorda comendo esse mato todo.  -  Mariana disse em tom repreensivo enquanto colocava um bom 
pedaço de em seu prato e eu fiz uma careta.
             ― Isso não é mato! É comida saudável, saiba que é muito melhor ser vegetariana do que uma  
carnívora inveterada.  -  Protestei me fingindo de ofendida e Mariana deu de ombros.
             ― Então amanhã vou fazer algo mais leve para não ter mais brigas com relação às calorias.  
Márcia disse colocando uma jarra de suco de laranja na bancada.
             ― Não, não precisa vou dar um jeito de queimar essas calorias mas por favor não me faça 
comer só salada. - Mariana se sobressaltou, tia Márcia e eu rimos.
             ― Que bom que vai jantar comigo hoje, ultimamente você só pensa em trabalho. - Observou  
Mariana, eu peguei meu prato e servi minha comida vegetariana.
             ― Gosto de manter minha mente ocupada. 

Disse enquanto enchia um copo com suco. Se ela soubesse da metade das coisas que eu sabia,  
também gostaria de se manter ocupada, refleti.

            ♦             ♦ 2626  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

             ― Mas também precisa ocupar sua mente com coisas que não tão sérias, você acabou de fazer 
vinte e quatro anos Lavígnia, por favor.
             ― Já estou indo meninas até amanhã. - Tia Márcia se despediu antes de sair pela porta da 
cozinha.
             ― Até amanhã. - Mariana e eu dissemos juntas, eu me voltei para ela.
             ― E o que é que tem o fato de eu ter vinte e quatro anos e trabalhar? - Ela deu de ombros.
             ― É que você anda agindo como se tivesse quarenta, tudo bem eu sei que está passando por  
um momento ruim mas isso passa.
             ― E o que quer que eu faça?   
             Perguntei antes de colocar o garfo na boca, vendo-a mover-se na cadeira. Era incrível mas ela  
era mais parecida com Ágatha do que comigo, ela tinha os mesmos cabelos castanhos escuros e lisos  
isso vinha da família do meu pai. Já eu era mais parecida com minha mãe, tinha os cabelos castanhos 
mas eram bem mais claros. Também eram lisos mas não tão escorridos como os dela, os meus eram 
mais volumosos.
             ― Para começar poderia sair do trabalho na hora certa. - Sugeriu ela dando de ombros.
             ― Já decidi fazer isso a partir de amanhã. - Informei-a.
             ― Que bom, depois poderia sair para se divertir de vez em quando.
             ― Talvez...  -  Deixei a resposta no ar enquanto comia, vi quando ela pegou mais um pedaço  
de lasanha.
             ― Sei de um lugar bem legal, podemos ir lá.
             ― O que é? - Indaguei curiosa.
             ― Uma danceteria super legal que inaugurou na semana passada, o que você acha? - Ela 
perguntou esperançosa.
             ― Não é uma boa ideia, meu pai morreu há pouco tempo e...
             ― Eu sei, também estou arrasada. Tio Otávio era como um pai para mim mas estou tentando  
superar, já faz quase um ano - Ela me interrompeu - Só quero que também supere isso está bem? 
Não gosto de ver você agindo assim afogada no trabalho.  -  Revirei os olhos.
             ― Que exagero.
             ― Não é não e você sabe. - Discordou ela.
             ― É que tinha muita coisa atrasada pelo tempo que fiquei fora. - Era verdade mesmo.
             ― Então agora você pode descansar um pouco e se divertir.      
             Ela disse levantando-se para lavar o prato enquanto eu ainda nem tinha terminado de comer. 
Mas eu entendia o que ela estava propondo e lhe dava razão.
             ― Vou me divertir bastante amanhã na academia, garanto que Rodrigo não vai me perdoar 
por ter faltado tanto tempo. - Lamentei imaginando quantos exercícios ele me passaria.
             ― A menos que esse Rodrigo seja uma mistura de Apólo com Adônis não vejo diversão 
nenhuma nisso.  -  Ela reclamou enquanto sentava-se na mesma cadeira enchendo outro copo de 
suco.
             ― Ele é bonito. - Afirmei antes de comer a última garfada.
             ― Pelo seu entusiasmo posso imaginar. - Caçoou ela com sarcasmo e eu ri.
             ― É verdade, ele é bonito só não faz o meu tipo.
             ― E qual é o seu tipo? Homens tão perfeitos e bonitos que são irreais? - Torci o nariz 
lançando-lhe um olhar de desaprovação.
             ― Um que seja real para começar. - Esclareci e ela levantou uma sobrancelha.
             ― Isso é bom, muito bom na verdade pois eu posso apresentar um amigo lá do curso e...   
             ― Ah não... - Revirei os olhos - Um colega do seu curso Mariana?
             ― E o que é que tem? - Ela indignou-se.
             ― Quantos anos ele tem? Dezoito? - Indaguei com desdém.
             ― Vinte e dois. - Afirmou ela dando de ombros e eu ri.
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             ― Prefiro homens mais velhos. - Preferi dizer isso ao invés de dizer o que eu pensei.
             ― Tudo bem mas é você que está perdendo porque ele é um fofo. - Dessa eu tive que rir e  
muito. 
             ― O que foi? - Ela perguntou franzindo as sobrancelhas.
             ― Traduzindo; ele é gordinho, baixinho e nerd. - Eu disse ainda dando risada e ela se fingiu  
de ofendida. 
             ― Não é não, ele tem a sua altura,é magrinho e é muito inteligente mesmo nisso você acertou.  
Levantei e levei meu prato para a pia.
             ― Acho que com vinte e dois anos anos de idade ele combina mais com você. - Sugeri 
ouvindo-a grunhir.
             ― Está bem, não vou mais tentar arrumar um namorado para você.
             ― Eu agradeço. - Proferi lavando meu prato.
             ― Ainda é cedo, não estou acostumada a dormir essa hora. - Ouvi-a murmurar.   
             ― Devia aproveitar que não foi à aula e dormir mais cedo. - Disse eu enquanto colocava a 
louça limpa no escorredor para secar.
             ― Não consigo... Já sei!  -  Ela disse dando um salto da cadeira como se tivesse tido uma  
grande ideia.
             ― O quê?
             ― Quer ver um filme?  -  Perguntou ela toda animada, coisa que ela estava quase o tempo  
todo e que na verdade eu admirava.
             ― Está bem. - Concordei dando de ombros e indo em direção à sala.
             ― Que entusiasmo.
             Ela observou com ironia e eu me joguei em um dos enormes sofás brancos da sala e abracei 
uma das almofadas de cetim verde limão. Aliás toda a sala era decorada em branco e verde limão.
             ― Qual você quer ver? - Ela perguntou.
             ― Surpreenda-me. - Pedi dando de ombros enquanto ela olhava para o suporte de plástico 
preto cheios de DVDs. Mariana ficou alguns segundos comparando dois filmes nas mãos.
             ― Ficção científica ou romance? - Ela indagou levantando os dois DVDs no ar para que eu os  
visse.
             ― Ficção. - Apontei para o filme na mão direita dela sobre invasão de alienígenas, naves,  
guerras e etc.
             ― Tudo bem.
             Concordou ela ligando a televisão e o aparelho de DVD. Eu estava me sentindo muito  
melhor naquela semana e não pensava muito na reunião nem no que aconteceu. Mas ainda me 
preocupava com as respostas que queria, tinha a impressão, nada animadora, de que George não 
tinha  a  mínima  intenção  de  me  contar  a  história  toda.  Isso  estava  me  preocupando.  Pessoas 
continuavam desaparecendo e eu tinha quase certeza de que aquelas coisas tinham algo a ver com 
isso. Mas era bem difícil montar um quebra cabeças com peças que eu ainda não tinha.
             ― Ainda não estou com sono.  -  Mariana disse duas horas depois quando o filme acabava, eu 
me espreguicei no sofá e me levantei.
             ― Mas eu estou, vou para a cama. - Eu disse caminhando com passos pesados em direção à  
escada.
             ― Então boa noite, eu vou ficar assistindo televisão mais um pouco.
             ― Até amanhã então.
             Falei subindo as escadas. Abri a porta do quarto e não liguei para a escuridão na qual o 
ambiente estava mergulhado. Eu estava muito cansada, sendo assim tranquei a porta e caminhei 
lentamente até a cama. Néftis estava deitada sobre a mesma e olhava fixamente para o outro lado do 
quarto - que não era privilegiado pela luz do luar que entrava pelas portas da varanda. Que estavam 
abertas deixando entrar o ar quente da noite de verão. Tudo estava às escuras e a única  luz que 
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havia, era a luz prateada da lua cheia. Caminhei até o outro lado da cama e quando passei na frente 
da mesma, néftis desviou de mim para continuar olhando fixamente para o escuro. Isso me deixou 
intrigada.
             ― O que foi Néftis? - Perguntei vendo-a levantar-se, pular da cama e correr em direção à  
varanda sumindo no jardim. Franzi o cenho e me virei para o criado mudo afim de acender o abajur.
             ― Pensei que não gostasse de vampiros.
             Uma voz grave, firme e muito bonita soou na escuridão. Fazendo com que eu me voltasse  
para  trás  num pulo  e  sobressaltada,  antes  que pudesse  acender  a  luz.  Com o coração  batendo 
freneticamente olhei atônita para a direção de onde veio a voz masculina. Aos poucos percebi um 
vulto enorme na escuridão, que movia-se lentamente em minha direção. Quis gritar, porém o grito 
ficou preso na minha garganta. A primeira coisa que me veio à mente foi Juan. Puxei o ar com força 
e pareceu que eu tinha esquecido de como se respirava, pois não o soltei novamente. Eu estava 
apavorada já que só podia ser uma coisa ali na escuridão, vampiro. Apertei meus olhos tentando ver 
quem era mas era difícil em razão do escuro. Conforme ele foi se aproximando da luz do luar que 
vinha da varanda, pude vê-lo. Usava botas pretas, calça e camiseta também pretas.
             Um cinto com uma fivela dourada que brilhava assim como o pingente grande em forma de 
morcego pendurado por uma corrente de elos grandes também dourada na altura do peito dele. A 
camiseta sem mangas deixava à mostra os braços extremamente fortes e nas mãos segurava alguma 
coisa que parecia ser o livro que eu estava lendo. Meu quarto era grande e ele estava na outra 
extremidade mas de repente - sem que pudesse vê-lo se mover - ele estava na minha frente. Precisei  
olhar para cima para ver o rosto dele. Perfeito com traços másculos e fortes, os cabelos escuros - pelo  
que eu pude ver - chegavam ao pescoço. Estavam arrumados para trás, mas alguns fios caíam-lhe no 
rosto. Era absolutamente maravilhoso, resumindo; não era Juan.     
             ― Drácula - Ele disse olhando para o livro que tinha nas mãos - Sinceramente, não parece ser 
o seu tipo de leitura preferido.
             Observou ele antes jogar o livro sobre a cama. Olhei na direção da porta com intenção de  
correr, mas meus músculos estavam congelados pelo medo. Eu me sentia congelada apesar do calor 
de uma noite de Janeiro. 
             ― Nem pense nisso senhorita Durani.
             Avisou levantando a chave da porta no ar, não sei como ele conseguiu pegá-las. Não o vi se  
mover pelo quarto em momento algum. Olhei atônita para ele durante alguns instantes, sentindo 
meus lábios tremerem. Ele parecia esperar que eu dissesse alguma coisa. Lutei desesperadamente 
em minha mente para conseguir falar alguma coisa e acabei com as perguntas mais óbvias.
             ― Quem é você, como entrou aqui?

Consegui falar num fio de voz assim que minha respiração voltou. Meu corpo tremia e meu 
coração batia tão violentamente, que parecia querer fazer um buraco em meu peito e sair pulando. 
Bem ao contrário dele, que parecia exageradamente tranquilo e até mesmo divertindo-se com o susto 
que me dera.
             ― Quem sou eu? Hmmm... Será que você nem imagina? - Ele indagou em tom de um 
divertimento mórbido, engoli em seco. Eu tinha uma leve suspeita.
             ― Vampiro?
             Sussurrei vacilante. Bem lá no fundo, queria que fosse um ladrão ou um bandido qualquer,  
desde que fosse humano mas um vampiro? Ele sorriu e mesmo na semi escuridão, percebi que seu 
sorriso era lindo, estonteante. Os dentes ultra brancos faiscaram no escuro e eu senti uma umidade 
se formar em meus olhos. Eu odiava o fato, mas sempre que me via exposta a alguma emoção mais 
forte, eu chorava.
             ― Então já descobriu e como entrei aqui? Bem... seu segurança não é tão bom assim.
             Ele desdenhou dando um passo para frente, fazendo-me recuar e encostar no criado mudo.  
Era mesmo um vampiro e eu estava sem saída, sozinha. Sem conseguir gritar por ajuda e muito 
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menos correr. Mas iria adiantar gritar por ajuda?     
             ― O que fez com ele? - Perguntei sentindo um medo terrível de que estivesse morto.
             ― Nada, ele nem me viu.

Ele respondeu dando de ombros de forma tão descontraída, que não parecia estar se dando 
conta da situação. Arregalei os olhos espantada e aliviada por Jéferson que estava lá fora.
             ― O que quer aqui?
             Indaguei sentindo que eu estava à beira de um ataque de pânico. Queria era correr e sair dali  
mas não conseguia me mover, estava dominada. Ele percebeu isso pois sorriu, um sorriso triunfante. 
De vitória sobre uma presa fácil, eu. Seu sorriso curvou os lábios perfeitos sobre os dentes muito  
brancos. Porém eu não vi nenhum sinal de caninos enormes e afiados como era de se esperar de um 
vampiro, mas mesmo assim senti o ar faltar.
             ― Estou vendo que Juan estava certo, você é realmente muito interessante.  - Ele afirmou com  
aquela voz de veludo e arregalei os olhos de novo.
             ― Juan?! Ele mandou você aqui? - Especulei odiando o fato de como minha voz tremia.     
             ― Não, ele não manda em mim aliás ninguém manda.  -  Ele discordou em um tom de 
autoridade que me fez tremer mais ainda. 
             ― Mas você o conhece.

Afirmei ousando fitar seu olhar. Mas desviei meus olhos rapidamente, pois me dava medo 
encarar em seus olhos mesmo que eles fossem lindos. Era como se ele pudesse ver o que eu sentia.
             ― Sim. Na verdade quem deveria ter ir à reunião com o Conselho era eu, mas o mandei em 
meu lugar. Ele é novo na família mas é claro que eu não imaginava que havia um novo membro no 
Conselho também. E que ela seria apresentada exatamente na reunião que eu não quis ir.
             Ele falava de modo tão gentil que não parecia de forma alguma, alguém que certamente  
estava ali para me matar. Senti um espasmo de medo ao formar esse pensamento.
             ― O quer comigo? - Perguntei mas estava com medo da resposta, ele podia me matar ou pior  
me transformar em um deles.
             ― Conversar.
             Revelou cruzando os braços sobre o peito forte. Se fosse humano e em outra ocasião eu o  
acharia maravilhoso. Bem, na verdade ele era maravilhoso mas é claro que as coisas estariam bem 
melhores se ele fosse humano.
             ― Sobre o quê?
             Indaguei meio surpresa. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo, pensava em uma 
maneira  de  sair  dali  mas  estava  apavorada  demais  para  articular  algum  movimento  além  de 
respirar. 
             ― O que sabe a respeito do Caçador?  -  Ele perguntou com a expressão ilegível e eu estreitei  
os olhos novamente surpresa.
             ― Caçador?! 
             ― Sim, o que sabe? - Repetiu a pergunta e eu balancei a cabeça em negativa.
             ― Não sei nada sobre ele, não o conheço.
             Ele me olhou de forma como se tentasse descobrir se eu estava dizendo a verdade. Por fim  
deu mais um passo para frente ficando há apenas alguns centímetros de mim, então pude sentir o 
perfume delicioso que emanava dele. Era maravilhoso e o aroma pareceu me hipnotizar.
             ― Por favor não tente me enganar, isso é muito mais importante do que possa imaginar. 

Advertiu-me olhando fixamente nos meus olhos. Na verdade ele parecia insistir nisso, em 
manter contato visual comigo o que por minha parte eu tentava evitar.    
             ― Não estou tentando enganá-lo, não sei quem ele é. Como posso saber onde está se nunca  
ao menos o vi, aquele idiota do Juan o fez acreditar nisso com certeza.     
             Desabafei arrependendo-me em seguida ao ver que ele levantou uma sobrancelha. Lembrei a  
mim mesma que estava presa em um quarto com um vampiro. Alto e forte que não teria problemas 
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em me dominar, me morder, me matar... Enfim eram tantas as alternativas.
             ― É isso o que pensa de nós? - Ele perguntou descruzando os braços. Engoli em seco.
             ― Na verdade, não é nem a metade do penso. - Disparei mas infelizmente minha voz não 
soou firme como pretendia.
             ― É... posso imaginar o resto. Mas fiquei sabendo que não deseja que o Caçador seja detido,é  
verdade? - Ele indagou olhando-me fixamente e engoli em seco outra vez, parecia que havia um nó 
em minha garganta.
             ― Não tenho que lhe dar satisfações.  -  Retruquei meio apavorada demais para argumentar 
com ele.
             ― Para quem não conhece o Caçador, até que tem muitas ideias em comum com ele.
             ― Do que está falando? - Perguntei seriamente confusa.
             ― Não posso acreditar que não saiba de nada mesmo.

Duvidou ele com a voz extremamente calma, quase sedutora. Mas não pude deixar de notar 
uma entonação de surpresa, parecia mesmo não acreditar. 
             ― E por que eu saberia? - Balbuciei vendo-o me olhar com descrença.
             ― Me disseram que você é íntima do Caçador.
             Isso me irritou, com certeza Juan havia distorcido minhas palavras ou mesmo inventado. 
Aquele imbecil. 
             ― Juan lhe disse isso? Ele é um idiota e ouve só aquilo que quer ouvir.
             Ele riu e por um instante desviou seus olhos de mim. Parecia estar se divertindo, isso me  
surpreendeu parecia que ele também concordava que Juan era mesmo um idiota.
             ― Então o que disse exatamente?

Perguntou ele ainda com os lábios curvados naquele sorriso maravilhoso. Respirei fundo 
tentando não demostrar medo - o que era quase impossível.
             ― Já disse que não tenho que lhe dar satisfações e além do mais o que esperava? Que eu fosse 
contra alguém que defende os humanos? - Indaguei meio irritada.
             ― Não, claro que não. Você está tentando defender sua espécie é o que eu faria também. - Me 
surpreendi com a resposta e pisquei confusa.
             ― Não estou entendendo você, se acha que estou certa, por que está aqui?
             Tive coragem de sustentar o olhar dele - que eu tinha evitado ao máximo até aquele  
momento.  Ele  não falou nada por alguns segundos,  só olhava em meus olhos,  por fim pareceu 
satisfeito com alguma coisa.
             ― Repito, queria saber se você tem algum contato com esse Caçador.
             ― Eu não sei nada dele, nem ao menos sabia de sua existência antes da reunião e foi pelo  
próprio Juan que eu ouvi falar do Caçador pela primeira vez. - Eu disse ofegante.
             ― Espero que esteja mesmo dizendo a verdade.
Me admirei em como a voz dele era linda e nada ameaçadora, como a de Juan.
             ― E estou, mas por que importa tanto que eu não saiba nada sobre ele?
             Arrisquei curiosa e ele desviou o olhar, seus olhos que pareciam claros vagaram pela parede  
atrás de mim até que finalmente pousaram sobre meu rosto.
             ― Porque algo muito importante está em jogo, algo que importa muito para minha família e 
eu. - Ele disse enigmático e eu franzi as sobrancelhas.
             ― Não entendo, por que eu não posso saber nada sobre esse Caçador? O que eu tenho a ver  
com isso? - Sondei balançando a cabeça e ele estreitou os olhos.
             ― Tudo, direta e indiretamente. - Não ajudou muito.
             ― O quê?! Não consigo entender nada, do que está falando?
             ― Você não conhece a história? - Ele indagou parecendo surpreso.
             ― História?! Que história? - Indaguei percebendo que ele sabia bem mais do que eu.
             ― A história de sua família, sobre a formação do Conselho, do trato que fizeram conosco. - 
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Ele  falou  olhando-me  com  espanto,  como  se  o  que  ele  estivesse  falando  devesse 
obrigatoriamente, ser do meu conhecimento.
             ― Não! O que minha família tem a ver com você e com os vampiros?

Eu já sabia que de alguma maneira minha família estava envolvida mas poderia tirar alguma 
informação dele.
             ― Estranho ainda não terem lhe contado.
             ― Me contado o quê? - Indaguei agora sentindo uma intensa necessidade de saber sobre o 
que ele estava falando.
             ― Eles devem ter tido algum motivo para não terem lhe contado ainda. Não passarei por 
cima da decisão deles.
             ― Como assim? Do que está falando? - Insisti sentindo um pouco de raiva.
             ― Ouça bem, Juan pensa que você sabe sobre o Caçador e quer pegá-la para que diga onde  
ele está - Ele proferiu ignorando minha reação de pânico - Se ele fizer algo contra você, se machucá-
la o trato que seus antepassados fizeram com minha família será quebrado, e algo muito ruim para 
minha família vai acontecer.  -  Ele disse sombrio, parecia um enigma. Decifra-me ou devoro-te.
             ― O quê? - Perguntei ainda mais perdida vendo que ele sondava minha expressão.
             ― Estou vendo que você não sabe de nada mesmo, estranho. O líder da família devia ter lhe  
contado, há quanto tempo está no Conselho?  -  Ele perguntou tão naturalmente que parecíamos 
velhos amigos.
             ― Pouco tempo. - Respondi num fio de voz.
             ― Eles já deviam ter lhe contado, a não ser que...  -  Interrompeu-se me fitando com uma 
espécie de surpresa.
             ― Contado o quê? Por favor me diga o que minha família e eu temos a ver com isso? -  
Implorei e ele olhou-me com interesse.
             ― Já disse, tudo.
             Foi sua resposta confusa. Para ele, com certeza, fazia muito sentido mas para mim, nenhum.  
Virei o rosto frustrada ao perceber que ele não me diria nada. Quanto voltei a fitá-lo vi que tinha os 
olhos fechados e respirava fundo, como que apreciando um bom perfume. Assim que os abriu, seus 
olhos eram ávidos, vorazes, estremeci. 
             ― Diga-me, você nos odeia?  -  Ele indagou analisando meu rosto com cuidado. Eu não sabia  
o que responder, mas se ele ia mesmo me matar pelo menos que soubesse o que eu realmente sentia.
             ― E o que queria? Que eu tivesse medo de vocês? - Disse corajosamente. 
             ― E não tem?  -  Perguntou aproximando-se mais ainda e minha coragem sumiu. Recuei o  
máximo que pude sentindo o criado mudo pressionar minhas pernas. 
             ― E por que deveria ter? - Eu o desafiei sentindo a respiração ofegante a trégua parecia ter  
acabado. 
             ― Porque - Ele disse estendendo a mão e tocando meu rosto com delicadeza, estaquei - Eu 
posso fazê-la uma de nós agora mesmo.
             Ele ameaçou com a voz mais baixa,  tentei afastá-lo e correr mas foi inútil.  Com um  
movimento extremamente rápido, ele me prendeu contra seu corpo. Envolveu-me logo abaixo dos 
ombros com um braço que parecia de aço. Sua mão livre afastou delicadamente meus cabelos para  
trás, expondo o pescoço. Aproximou então, seus lábios tanto que pude sentir que ao invés de calor 
frio emanava deles."Já estou morta"eu pensei com desespero.
             ― O que acha disso senhorita Durani? Está com medo agora?

Ele sussurrou no meu ouvido e fechei os olhos com força imaginando que não poderia mais 
escapar, que teria o mesmo destino de Carol.
             ― Me solte! - Resmunguei tentando empurrá-lo e ele riu da minha tentativa miserável de  
defesa.
             ― Você é bem corajosa para uma humana, sabia?

            ♦             ♦ 3232  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

             ― É porque prefiro morrer do que ser uma de vocês. - Isso era mesmo verdade.
             ― Tem certeza disso?
             Senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto certa de que iria morrer. Porém, me surpreendi  
quando ele enxugou a lágrima passando o dedo indicador por onde ela havia descido. Seu toque era 
tão gentil.
             ― Mas se eu não quiser matá-la? Se eu quiser que seja como eu? O que faria?

Ele perguntou agora com os lábios há alguns centímetros dos meus. Olhava dentro dos meus 
olhos, lembrei de um filme de vampiros que vi uma vez. 
             ― Eu atravessaria uma estaca de prata no meu coração.
             Arrisquei torcendo para não estar dizendo uma idiotice, pela expressão dele vi que estacas de 
prata deviam mesmo funcionar. Ele afastou-se um pouco mas não me soltou.
             ― Não brinque com a sorte, não pretendo matá-la. Não posso, mas você precisa tomar mais 
cuidado com o que fala, Juan está convencido que você sabe o que ele quer e isso é perigoso.
             ― Já disse que não tenho medo de vocês.
             Menti tentando empurrá-lo e me libertar mas era impossível, ele era muito forte. Ele nem 
ligava, enquanto eu tentava me soltar usando todas as minhas forças. Me mantinha presa junto a ele 
com apenas um braço.
             ― Estou vendo mas sei que Juan não pensaria duas vezes antes de mordê-la. Então acho 
melhor que tome mais cuidado com o que fala nas reuniões do Conselho, se não quer mesmo ser 
uma de nós ou perder sua vida.
             ― Está me ameaçando?  - Ele sorriu e me soltou bem devagar, como que hesitando.
             ― Você é exatamente como Juan me disse, terrível.  -  Aquilo era um elogio ou uma ofensa? 
Apertei os lábios com raiva.
             ― O que mais você quer? Já disse que não sei onde está o Caçador. Não sei quem ele é, não 
sei absolutamente nada a respeito dele. - Eu disse irritada.
             ― Estou vendo, isso é muito bom para você.

Endireitei  o corpo e ajeitei  meus cabelos cobrindo o pescoço com eles.  Notei  que ele  me 
olhava com muito interesse.
             ― E para falar a verdade se eu soubesse onde ele está eu não diria isso nunca, acha que eu 
entregaria um humano que protege a nossa raça? - Esbravejei meio constrangida com o olhar dele.
             ― Tenho certeza que não mas eu tenho meios de fazê-la falar, posso obrigá-la.
Engoli em seco, isso eu já tinha percebido. 
             ― Pode me matar se quiser pois não vai conseguir nada. Repito que eu não sei quem é ele,  
nem onde está. Aquele seu comparsa estúpido enfiou isso na cabeça mas só porque eu sou membro 
da família que compõe esse Conselho maluco, não significa que saiba de tudo.
             Expus com uma coragem que não sabia de onde tinha tirado vendo que ele pareceu confuso.  
Ele riu como se tivesse achado alguma graça nas minhas palavras.
             ― Sim, acho que esteja mesmo dizendo a verdade, por mais estranho que pareça.

Ele disse ainda com os lábios meio curvados naquele sorriso absolutamente incrível. Mesmo 
dividida entre o medo e a raiva não pude deixar de notar a beleza sobre humana dele.  
             ― Eu não falo mentiras.
             Retruquei olhando dentro de seus olhos claros, não saberia dizer se eram verdes ou azuis por 
causa da escuridão. Mas provavelmente eram azuis como dos outros. Ele pareceu me analisar, ficou 
em silêncio observando meu rosto por alguns segundos.
             ― O que foi? - Indaguei incomodada pelo silêncio dele.
             ― Você é muito... intrigante.  -  Ele confessou com um sorriso que me estonteou, senti o ar 
faltar novamente mas daquela vez não foi exatamente por medo.
             ― Por quê? - Sondei curiosa.
             ― Porque eu sei que está com medo, mas tem algo em você que a impulsiona a me enfrentar.  
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- Disse me olhando com admiração e poderia eu jurar naquele momento, frustração. Ele parecia 
muito à vontade ali comigo traçando meu perfil psicológico.
             ― Espere - Eu disse e pareceu-me tê-lo tirado de seus pensamentos pois ele me olhou confuso  
- Você veio aqui só para perguntar se eu não sabia nada sobre esse Caçador mesmo? - Ele deu de 
ombros. 
             ― Sim, se eu não viesse Juan teria vindo e estragaria tudo.

Ele  disse  enigmático  e  senti  como  se  aquele  boxeador  da  noite  da  reunião  me  tivesse 
golpeado no estômago. Juan ali no meu quarto e eu sozinha com ele.
             ―- Ele viria? Mas como...
             Balbuciei confusa, por que dele eu sentia menos medo que de Juan? Ele era infinitamente  
mais  forte  pois  Juan  era  um  palito  e  aquele  que  estava  na  minha  frente  parecia  morar  numa 
academia.
             ― Ele daria um jeito de encontrá-la. - Ele disse olhando para a varanda e depois para mim.
             ― Tudo bem, mas se não vai me matar ou me morder... o que ainda quer aqui?  - Perguntei  
vendo que ele abria aquele sorriso de novo.
             ― Quer que eu faça isso? - Ele perguntou divertido e eu prendi a respiração.
             ― Não! - Eu disse alto demais e ele riu.
             ― Não se preocupe, não vou machucá-la. Não quero e na verdade não posso. Você está fora 
do trato. - E lá veio aquela história de trato outra vez.
             ― Trato? Que trato é esse?
             Perguntei esperançosa e vi quando ele olhou na direção da porta do meu quarto e sorriu para 
mim.  Estendeu a  mão e  eu recuei  mas  não consegui  evitar  que ele  segurasse  meu queixo com 
extrema delicadeza.
             ― Logo você vai saber. - Ele falou com aquela voz de veludo e ouvi batidas na porta.
             ― Lavígnia está tudo bem?
             A voz de Mariana soou do outro lado, virei o rosto para olhar para a porta e senti que sua 
mão deixava meu rosto. Quando voltei a olhar para frente, em um segundo, ele não estava mais ali. 
Fitei atônita o vazio na minha frente por alguns instantes. Ouvi Mariana me chamar outra vez, sua 
voz parecia preocupada. Olhei para a cama e vi que a chave da porta estava perto do livro e não me 
surpreendi com o fato de não tê-lo visto colocá-las ali. Ele era muito rápido, balancei a cabeça e  
peguei a chave corri na direção da porta e a abri. 
             ― Está tudo bem? Tive a impressão de ouvir vozes. - Ela disse lançando um olhar curioso  
pelo quarto.
             ― Deve ter sido a televisão.
             Despistei ao notar que a televisão da sala ainda estava ligada. Não iria contar a ela que havia 
alguém no meu quarto há poucos segundos e muito menos que era um vampiro.
             ― Que estranho,  poderia  jurar  que estava conversando com alguém.  -  Ela  parecia 
desconfiada.
             ― Quer entrar e ver se tem alguém escondido debaixo da cama ou no armário?
Zombei lutando para manter minha expressão tranquila, ela riu.
             ― Não, isso não é típico de você, talvez de mim, mas de você nem pensar.
             ― Ah, obrigada. - Agradeci com ironia e ela riu outra vez.
             ― Boa noite, de novo. - Ela disse antes de se virar.
             ― Boa noite.
             Respondi fechando a porta. Encostei-me nela e fiquei olhando para meu quarto por algum 
tempo. Eu poderia estar morta naquele momento ou me transformando em uma daquelas coisas. 
Um arrepio gelado percorreu meu corpo ao imaginar isso. Engoli em seco e corri para perto das 
portas de vidro e acionei o interruptor de energia fazendo com que as luzes acendessem, fechei as  
duas portas e as tranquei com chave. Novamente para o lado mais escuro do quarto, sabendo que ele 
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estava ali há alguns minutos, e eu nem havia reparado. Ele devia ter me observado do escuro igual a  
um leão observando um servo nas savanas da África. 

Cambaleei até a cama me dando conta da situação de perigo pela qual eu havia acabado de 
passar. Afundei a cabeça no travesseiro enquanto sentia meu corpo ainda tremer como se estivesse 
muito frio. Pelo contrário estava calor, muito calor mas eu não iria abrir aquelas portas nunca mais. 
Mas pensando bem ele não voltaria ali pelo menos não naquela noite. Sentei na cama olhando para 
as portas. Mas e Juan? Me atirei de novo na cama afundando o rosto no travesseiro, o que faria 
naquele  momento?  Será  que deveria  contar  à  George que um  deles  havia  ido  até  minha casa e 
ameaçado me morder? 
             Mas a visão de um exército de seguranças me seguindo por todos os lugares surgiu na minha  
mente e descartei a ideia.  Meu avô com certeza iria mandar cercar a casa e se eu já achava um 
exagero ter três vigilantes em um condomínio fechado, então imagine uns vinte ou trinta? Não, nem 
pensar, decidi rolando na cama. Não iria contar a ninguém o que acontecera, mas estava preocupada 
pois  ele havia me dito que Juan pensava que eu sabia onde estava esse tal Caçador. E queria me 
pegar para que eu contasse. Gemi de pavor ao imaginar isso acontecendo, Juan era horrível e parecia 
cruel igual ao que havia assassinado minha amiga.
             Eu precisava tomar cuidado, muito cuidado pois eu não sabia o que aquele inútil do Juan  
queria saber,  se  ele colocasse as  mãos em mim...  Eu nem queria formar essa imagem na minha 
mente. O vampiro havia dito que se Juan tivesse ido no lugar dele teria estragado tudo, mas tudo o 
quê? Claro além de minha carótida e jugulares. Ele havia dito que eu estava fora do trato - fato pelo 
qual eu era muito grata já que me tirava do cardápio dele - mas que trato era esse afinal? E o que  
aconteceria se ele fosse quebrado?    

"Decifra-me ou devoro-te"pensei  suspirando com força.  No que afinal  de  contas  eu estava 
envolvida? Qual seria a ligação de meus antepassados com  eles? Eram tantas as perguntas e tão 
poucas  as  respostas,  se  ao menos  eu tivesse  tido mais  tempo com meu pai  ele  poderia  ter  me 
contado tudo. Mas tudo acabou, eu ainda lembrava da expressão de espanto no rosto dele enquanto 
dirigia naquela noite chuvosa. Tudo foi tão rápido, o carro derrapou na pista e capotou várias vezes 
pelo asfalto.

Ágatha estava no banco de trás junto com Mariana e eu na frente ao lado de meu pai. O carro 
ficou destruído, disseram que foi um milagre termos escapado com vida e sem ferimentos graves.  
Sentei na cama e balancei a cabeça não queria pensar no acidente, me deprimia demais. Fui até o 
banheiro e lavei o rosto com água bem fria. Quando olhei para meu reflexo fiquei espantada com 
minha própria imagem. O que Mariana devia estar pensando? Eu estava com cara de quem viu um 
fantasma,  ou melhor  um  vampiro.  Estava  pálida  e  com expressão  mortificada,  fechei  os  olhos, 
respirei  fundo sentindo que meu coração  voltava  a  bater  dentro do limite  considerado normal. 
Escovei os dentes e fiz uma trança em meus cabelos antes de vestir uma camisola.
             Deitei e fechei os olhos e o que eu esperava aconteceu. Vi-o perfeitamente na minha frente,  
sentei rapidamente e varri o quarto com um olhar assustado. Somente depois de ver que estava 
realmente sozinha, voltei a deitar. Demorei para pegar no sono e quando isso finalmente aconteceu - 
lá pela uma hora da manhã - tive vários pesadelos. Isso não era incomum para mim desde aquela  
noite são raras as que eu não tenho o mesmo pesadelo. Porém naquela noite meus pesadelos foram 
diferentes, agora com novos protagonistas.
             Tive um sonho estranho naquela noite. Tudo foi tão claro e com tantos detalhes que nem 
parecia mesmo um sonho, parecia um filme que eu assistia bem de perto. Estava parada em uma rua 
escura e deserta. De repente vi uma mulher que corria desesperada, seus cabelos loiros balançavam 
conforme seus movimentos desordenados. Estava apavorada queriam matá-la e iriam matá-la, eles 
eram rápidos,  ela não queria acreditar no que eles eram. Olhou o vulto correndo por cima dos 
prédios ao lado da rua de depósitos fechados perto do cais. Parou ofegante olhando em todas as 
direções mas não viu nada. Era como se eu estivesse ao lado dela e sentisse o que ela sentia, mas ela 
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não me via.
             Seus olhos azuis vasculhavam o lugar. De repente sentiu um empurrão em suas costas, mas 
quando virou-se não viu nada.  De novo outro empurrão,  estavam brincando com ela.  A jovem 
voltou a correr e entrou em um pequeno beco - que para seu desespero era sem saída. Voltou-se 
rapidamente para retornar à rua mas algo surgiu do nada parando na sua frente. Ofegante e com 
lágrimas nos olhos ela caminhou lentamente para trás olhando o homem magro e alto. Pálido como 
a neve e com os cabelos pretos, parado entre ela e a saída. Bateu em alguma coisa e quando voltou-
se para trás viu o outro, era da mesma altura que ela e os cabelos eram castanhos. Ele sorriu de 
forma macabra e uma sombra de deboche passou pelos seus olhos azuis desbotados. Eu o reconheci,  
era Juan.
             ― Você parece apavorada. - Ele disse com voz gentil e controlada.
             ― Será que está com medo de nós?

O outro perguntou fazendo com que a garota apavorada se voltasse para trás e se deparasse 
com o mesmo sorriso macabro.
             ― Mas por que ela estaria? - O outro perguntou segurando uma mecha dos cabelos dela e  
aspirando o cheiro.
             ― Não toque em mim!
             Ela gritou tentando empurrá-lo mas ele a segurou com força virando-a de costas para ele, eu 
quis ajudá-la. Tentei pegar seu braço e puxá-la mas minhas mãos atravessaram seu corpo com se eu 
fosse um fantasma - ou eles.
             ― Não perca seu tempo, não vai escapar de nós.
             Ele avisou, agora com a voz não tão gentil. Mas sim furiosa, com a outra mão puxava os  
cabelos dela para trás expondo o pescoço de pele clara.
             ― De quem é primeira mordida? - O outro perguntou se aproximando.
             ― Não.  -  Ela murmurou entre lágrimas e eu me desesperei com ela, tentei de todas as  
formas tirá-la dali mas ninguém reparava na minha presença. Eu realmente não estava ali.
             ― É minha. - Juan disse com uma gargalhada apavorante e o outro fez o mesmo.
             ― Mas deixe um pouco para mim.
             Pediu o primeiro olhando para ela com falsa piedade. A mulher fechou os olhos com força 
conformada com sua morte, mas quando os abriu novamente viu por entre a nuvem de lágrimas - 
atrás do vampiro à sua frente - um vulto que desceu de um dos prédios. Quando seus pés tocaram o 
chão a rua tremeu e os dois olharam para o recém chegado rapidamente.
             ― Que coisa feia, não acha que dois contra uma é covardia?
             O homem alto e forte vestido de preto, que tinha o rosto oculto por um lenço preto  -  
semelhante à uma máscara ninja - perguntou com calma. Sua voz era grave e firme, olhei atordoada 
para ele que também não me via, o lenço negro cobria seu rosto e seus cabelos deixando somente os 
olhos à mostra.
             ― O Caçador.
             O vampiro murmurou andando para trás até ficar ao lado de Juan que empurrou a mulher  
para o lado. Ela caiu com força no chão e arrastou-se até uma parede olhando apavorada para a cena 
que se desenrolava à sua frente. Fiquei parada como se meus movimentos estivessem congelados. Vi 
quando Juan rosnou e correu em direção ao homem que o outro chamara de Caçador. Ouvi-o rir 
com desdém enquanto levantava o punho poderoso que logo acertou o queixo de Juan, que foi  
atirado aos pés do outro vampiro a quatro metros de distância. O outro olhou apavorado para Juan 
que tentava se levantar.
             ― Pegue-o!
             Juan ordenou furioso enquanto um fio de sangue escorria por seus lábios. Ele correu em  
direção ao Caçador que levou a mão às costas e puxou uma espada. A lâmina brilhou sob a luz da 
lua  cheia  e  antes  que  ele  pudesse  recuar,  a  espada  desceu com uma rapidez  quase  impossível 
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cortando-lhe o pescoço. O corpo virou cinzas em poucos segundos. Juan, após ver o outro morrer,  
subiu incrivelmente pela parede até alcançar o teto do prédio e sumir. O Caçador olhou para o 
monte de cinzas aos seus pés e depois colocou a espada no lugar. Voltou-se para a mulher sentada 
no chão, ele podia ouvir seu coração acelerado e a respiração ofegante e caminhou até ela. Mas eu 
não sabia explicar como podia ouvir o que ele ouvia. 
             ― Você está bem? - Ele perguntou enquanto lhe estendia a mão que ela pegou com relutância  
e sentiu-se puxada com extrema força e gentileza, em um segundo estava em pé.
             ― Es-estou... - Gaguejou - Obrigada.
Ela disse com um sorriso tímido olhando para seu salvador com admiração, ele era incrível.
             ― Não devia andar por aí à noite, tem muito mais perigo nessa cidade do que imagina.
             ― O-o que eles eram?  - Ela perguntou tremendo e abraçando o próprio corpo, mas não 
estava frio. O Caçador a conduzia gentilmente pelo beco até atingirem a rua.
             ― Faça um favor a você mesma - Ele disse olhando-a com os incríveis olhos cor de esmeralda 
- Esqueça o que viu essa noite e vá para casa. 
             ― Mas...
             Ela retrucou mas ele já havia saltado de forma inacreditável para o teto do prédio do outro 
lado da rua e assim como o vampiro, sumiu. A mulher olhou boquiaberta para o prédio por alguns 
segundos e depois lembrando-se do perigo correu em direção à avenida. Abri meus olhos e sentei na 
cama mirando a escuridão à minha frente. O sonho havia sido muito estranho, meu peito arfava com 
violência e fios de cabelo estavam grudados pelo suor na minha testa.
             ― O Caçador.
             Sussurrei passando a mão por meus cabelos, estava completamente confusa e intrigada, que  
tipo de sonho tido sido aquele? Era real demais,  senti o que a garota loira sentiu, ouvi o que o  
Caçador ouviu. Fiquei por vários minutos olhando para o escuro, com medo de dormir outra vez e 
ter outro sonho estranho. Fiquei sentada na cama por incontáveis minutos até que senti o sono me 
dominar novamente e deitei a cabeça no travesseiro.          
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                                                                                   4. Investigando4. Investigando  
    

O sol brilhava glorioso no céu quando entrei em meu carro na manhã seguinte. Eu não 

havia dormido nada bem mas aproveitei as horas em claro, para pensar. Decidi que eu mesma iria  
investigar e para começar tentaria arrancar mais algumas coisas do doutor Rogério."O dia vai ser bem 
interessante", pensei enquanto dirigia em direção ao prédio onde trabalhava.
              Assim que estacionei o carro pulei para fora do mesmo rapidamente, eu não queria pensar  
mais no que iria fazer para não mudar de ideia. Fui até o outro prédio e andei rápido pelo corredor 
até a sala do doutor Porto. Bati na porta esperando que ele não estivesse ocupado. Sua voz mandou 
que eu entrasse, respirei fundo e entrei. Em um canto da sala dele - que era bem grande - havia uma 
espécie de pequeno laboratório de química. Para suas pesquisas particulares, imaginei. Me dirigi à 
mesa em que ele estava e o encontrei com o olho enfiado em um microscópio.
             ― Bom dia doutor. - Disse com um sorriso nervoso, enquanto lutava com meu nervosismo.
             ― Bom dia - Ele disse anotando alguma coisa em um bloco de papel - Não que eu não aprecie 
sua presença, mas você nunca tinha vindo aqui em um espaço tão curto. Aconteceu alguma coisa? - 
Ele quis saber e eu mordi o lábio.

"Até que aconteceu mas eu não vou contar a ninguém" pensei.
             

― Tenho muitas outras perguntas que não lhe fiz antes.
             ― Sim?

Prontificou-se fitando-me por cima dos óculos. Respirei fundo para retomar a coragem, era 
difícil demais falar naquele assunto.
             ― Por que os vampiros bebem sangue? - Indaguei indo direto ao assunto - Eu achava que era  
por causa da maldição mas o senhor disse que a ciência explica as maldições então... - Deixei no ar 
esperançosa de ter algumas respostas.
             ― Ah, sim. De fato, a ciência tem desmistificado muitas coisas nos últimos séculos - Ele  
levantou  apertando  um  botão  que  ativou  uma  tela  que  estava  conectada  ao  microscópio  - 
Interessante você perguntar isso justo quando estou estudando essa amostra de sangue que eu tinha 
congelada.  -  Ele apontou para a tela onde células subiam e desciam.
             ― Coincidência não é? - Disse cruzando os braços tentando parecer indiferente.
             ― Realmente é, olhe para a tela e me diga o que vê?  -  Ele perguntou e deixei os ombros  
caírem.
             ― Por que me pergunta se sabe que nunca vou responder o que quer? 
             ― Porque isso se aprende no ensino médio, faça um esforço.
             ― Hmmm - Tentei lembrar das aulas de biologia - Plaquetas, hemácias e leucócitos?  
Perguntei incerta.
             ― Eu disse que um dia você iria aprender. - Ele pareceu satisfeito.
             ― Que bom... E então, por que eles precisam de sangue?  -  Insisti mesmo que aquilo me  
apavorasse.
             ― Bem... Eles basicamente não conseguem sustentar a própria hemoglobina que é o pigmento 
que dá a cor vermelha do sangue. Ela também fixa o oxigênio e o leva para os tecidos do corpo. Se 
não ingerirem sangue - que é rico nessa substância - o sangue deles é dominado pelos glóbulos  
brancos causando uma espécie de leucemia.
             ― É uma doença. - Conclui estupefata.
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             ― Pode considerar assim se quiser, mas não dá para se ter cem por cento de certeza. Lembre-
se que para o resto do mundo a existência deles é só uma lenda. Quem mais no planeta estudaria  
sobre eles?  -  Ele disse coberto de razão, engoli em seco enquanto tentava assimilar o que ele me 
disse.
             ― Entendo, então se eles não beberem sangue eles morrem de leucemia? - Indaguei surpresa, 
agoniada e enjoada.
             ― Bem não exatamente lembre-se de que eles não são humanos. Embora se pareçam 
fisicamente conosco, muitas coisas no organismo deles são totalmente diferentes de qualquer outra 
coisa que eu já vi. 
             ― Então há coisas que a ciência não explica.  -  Afirmei levantando uma sobrancelha.
             ― Claro, certas coisas foram criadas para jamais serem explicadas ou entendidas.
             ― Como isso. - Apontei para a tela.
             ― Ainda é cedo para ter certeza, só agora é que estou encontrando algumas respostas. Mas  
vai levar algum tempo até que eu tenha todas elas, ou quem sabe nem consiga de fato.
             ― Sei... Mas e o sol? Por que os afeta? - Perguntei lembrando das lâmpadas ultravioleta na  
sala de reuniões, isso me intrigava muito.
             ― Também não tenho certeza a respeito disso, tudo que sei é que eles evitam se expor ao sol,  
mas a razão exata eu não sei.
             ― Hmmm. - Resmunguei frustrada, estava difícil.
             ― Talvez a lenda esteja certa nisso. - Ele disse parecendo satisfeito com aquela resposta.
             ― E o que mais sabe sobre eles? - Perguntei e ele deu de ombros.
             ― São seres incrivelmente fortes e rápidos, não envelhecem também mas acho que isso você 
sabia. - Ele falou olhando para a tela,é eu sabia que eram fortes e rápidos.
             ― Sim eu sabia... já examinou muitas vítimas?
             Sondei enquanto ele caminhava para a outra mesa, eu o segui e sentei na mesma cadeira que 
tinha ocupado outro dia.
             ― Umas cinco desde que os ataques recomeçaram, a maioria consegue sobreviver e se  
transforma infelizmente e dificilmente são vistos outra vez.
             Lamentou ele e eu senti um aperto no peito, me perguntei se haveria muitos transformados 
por aí.
             ― Acha que são muitos? - Minha voz foi quase um sussurro, ele ergueu as sobrancelhas  
grisalhas.
             ― Não dá para ter certeza, foi por isso que George os chamou para aquela reunião. Pelo que 
eu saiba, eles não podem transformar ninguém, parece que é uma espécie de trato. - Disse ele.
             ― É, eu já ouvi falar nesse trato. - Resmunguei.
             ― Devem estar tentando encontrar o infrator não é?
             ― Hum? - Me distraí um momento - Ah é claro, claro que sim.

Confirmei  mas  na  verdade  quem  deveria  encontrar  quem  estava  atacando,  eram  eles 
mesmos. Foi o que prometeram na reunião. 
             ― Geralmente costumo guardar as coisas que as famílias não vem buscar, se quiser investigar 
alguma coisa...
             ― Claro - Me animei - Isso poderia ajudar muito, onde estão essas coisas? - Perguntei  
esperançosa.
             ― Estão no depósito no subsolo do prédio em que você trabalha em uma área reservada. Eu  
posso levá-la até lá se quiser. - Ele prontificou-se e mordi o lábio me perguntando por que estava me 
metendo naquilo.
             ― Eu agradeço doutor mas prefiro fazer isso sozinha.
             ― Como quiser - Ele disse dando de ombros - Vai fazer sua própria investigação?
             ― É o que pretendo e obrigada pelas informações.  -  Agradeci assim que cheguei à porta, e a  
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abri.
             ― No que me for permitido ajudar,é um prazer.
             Ele prontificou-se mas eu não entendi o que ele quis dizer com o que me for permitido. Talvez 
George tenha dito a ele para não me contar mais do que já sabia.   
             ― Até logo doutor. - Me despedi passando pela porta.
             ― Espere - Chamou ele e eu me virei vendo-o abrir uma gaveta - Não vai conseguir nada sem 
isso. - Ele disse me entregando uma pequena chave prateada presa por uma fita preta onde havia  
um número.
             ― É a chave do meu armário, espero que consiga o que está procurando.

Estendi a mão e peguei a chave fria, estava surpreendida. Ele parecia confiar mais em mim 
do que minha própria família.
             ― Obrigada.  - Agradeci com sinceridade.
             ― Até mais Lavígnia.
             ― Até mais.
             Me despedi dando as costas e fechando a porta. Alguns minutos depois eu saí do elevador  
em um lugar que nunca tinha ido - mesmo fazendo quase um ano que trabalhasse ali. Era o subsolo, 
frio, deserto com piso cinza e extintores de incêndio nas paredes brancas. O lugar era maior do que 
imaginaria, olhei para os lados e entrei em um corredor estreito e grande. Fui lendo os nomes nas 
portas de almoxarifado até registros financeiros - que eu nem sabia que guardavam ali - até que 
encontrei o lugar certo ou pelo menos eu achava que era. Depósito de volumes, dizia a placa na porta, 
girei a maçaneta. Então notei porque estava aberta, era porque com certeza quase ninguém ia até lá, 
estava tudo empoeirado e não havia ventilação.
             Achei melhor deixar a porta aberta para evitar um possível ataque de claustrofobia. Dei uma 
olhada  ao  redor  e  comecei  a  tatear  a  parede  procurando  pelo  interruptor  de  luz.  Quando  o 
pressionei a luz invadiu o ambiente claustrofóbico, todas as paredes eram cobertas por armários de 
lata pintados de cinza. Eram gavetas de arquivos, suspirei olhando para elas, eram muitas. Olhei 
para a chave e agradeci por ela conter um número, provavelmente o número da gaveta do doutor. 
Encontrei a gaveta número 54 bem no canto esquerdo na parte mais baixa meio escondida atrás de 
uma caixa de papelão pesada. Arrastei a caixa com um pouco de dificuldade e sentei no chão.
             Destranquei  a  gaveta  e  a  puxei,  ela  saiu  fazendo um ruído  metálico  desagradável  
característico de que não era aberta há muito tempo. Espiei lá dentro e encontrei alguns invólucros 
plásticos, abri o pacote com cuidado e encontrei chaves, pente de cabelo etc, nada de importante.  
Abri uma caixa de papelão e procurei mas não encontrei nada além algumas fotos e papéis que 
continham anotações corriqueiras e números de telefones. Suspirei desanimada enquanto guardava 
tudo de volta no invólucro e o fechava recolocando-o na gaveta. Aí vi bem no fundo da gaveta um 
cartão e senti que meu coração deu um salto. Parecia que eu tinha encontrado algo, estendi a mão e o 
peguei bem lá no fundo da gaveta e li de onde era. Era de uma danceteria na zona norte da cidade, 
uma daquelas baladas insuportáveis que os jovens da minha idade e até bem mais jovens adoravam, 
mas que eu detestava.
             Mas porque uma vítima teria aquele cartão, será que teria sido atacada lá? Talvez o vampiro  
responsável pelos ataques que andavam acontecendo ficasse lá. Senti um espasmo de medo sacudir 
meu  corpo  ao  me  imaginar  indo  até  lá.  Era  bem  provável  que  estivesse  lá  quem  o  Conselho 
procurava e que aqueles vampiros deveriam descobrir.  Olhei pensativa para o cartão por vários 
segundos antes de o guardar no bolso da minha calça jeans. Fechei a gaveta, tranquei tudo e saí,  
andei pelo longo corredor deserto até o elevador e apertei o botão, em poucos segundos a porta de 
se abriu revelando um elevador vazio também.
             Quando saí já no quarto andar encontrei Savanah parada no corredor. Ela cuidava das 
questões estaduais junto com Marcelo Ávila e me passava algumas coisas do perímetro urbano. Que 
eu decidia junto com Sabrina Di Souza a minha nada simpática colega de trabalho, eu odiava aquilo 
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e teria que por um fim logo. Pois eu queria mais tempo para me dedicar às pesquisas. Em relação a 
história da minha família, que naquele momento era o que mais me importava.  
             ― Oi Lavígnia, soube que está com um belo problema nas mãos.
             Savanah disse com um sorriso em seu rosto bonito, embora tivesse quarenta e tantos anos ela  
não tinha uma única ruga e seus cabelos castanhos escuros não tinham nenhum fio branco pois ela  
era extremamente vaidosa. Eu costumava dizer que ela parecia ser a mãe da boneca barbie. Levei 
alguns instantes para me dar conta do que ela estava falando e me lembrei então da questão das 
armas - que a guarda municipal queria.
             ― Ah sim, estou mesmo e não sei o que fazer estão me pressionando sabe? 
             Reclamei torcendo para que ela pegasse nas entrelinhas que eu não queria mais saber 
daquilo.
             ― Sim eu soube mas faça o que achar melhor para a segurança das pessoas, afinal um dia  
essa será sua responsabilidade.  - Savanah me aconselhou entregando uma pasta à Juliana.
             ― Pois é.  -  Murmurei mal-humorada mas ela não percebeu. Então me perguntei se deveria 
contar a ela que tinha acontecido na noite passada.
             ― Confio em você, sei que decidirá o que for melhor, está no seu sangue.
             Savanah disse depois de me dar um tapinha no ombro e se afastou, balancei a cabeça e  
revirei os olhos.'Piadinha sem graça", pensei antes de lançar um sorriso para Juliana e entrei na sala 
onde uma pilha de trabalho me esperava. Estava admirada por estar tão tranquila depois da noite  
passada.
             Na verdade estava obstinada demais com as palavras do vampiro, queria saber sobre o que 
ele estava falando, que trato, que história? Eu não sabia de nada e se Carol e eu não tivéssemos sido 
atacadas provavelmente meu avô jamais teria contado a verdade a mim, mas por quê? Afundei em 
minha cadeira macia atrás da mesa pensando em como conseguiria mais informações sobre isso. 
Não queria confrontar alguém do Conselho e simplesmente perguntar pois certamente iriam querer 
saber como eu soube - e aí já via no que ia dar. George havia assumido o lugar de segundo pai super 
protetor, aliás, ele sempre fez isso mas depois que meu pai morreu piorou bastante.
             Liguei o computador e depois de checar os e-mails tirei uma pasta da pilha de papel em 
minha mesa e comecei a ler. Embora fizesse muito esforço para manter a concentração no que estava 
fazendo  a  cena  da  noite  anterior  insistia  em  se  desenrolar  em  minha  mente  inúmeras  vezes 
ignorando os protestos de minha vontade. Precisava me concentrar em desvendar os segredos da 
minha família.
             Mas não tinha ideia por onde começar, a quem perguntar onde procurar respostas para as  
perguntas que tinha. Eu já havia descartado a ideia de que o que aquele vampiro falara era mentira, 
pois lembrava-me de George mencionando para Luther que tinham um trato. O vampiro também 
falara de um trato. Empurrei a beirada da mesa com vontade e a cadeira com rodinhas nos pés foi  
para trás com o impulso.
             ― Droga!       
             Esbravejei levantando-me e comecei a andar pela sala pensando no que ele havia dito, mas 
quem seria ele? Era bonito pelo que eu pude ver na semi escuridão do quarto, a voz era encantadora, 
linda, grave, aveludada, sedutora... E o perfume? Era inebriante havia até me deixado meio tonta 
como que embriagada, entorpecida. Cerrei os dentes e fechei os olhos com raiva, ao ver como caí 
fácil  nas  suas  garras.  Pela  primeira  vez  pensei  em como ele  poderia  ter  usado de  seu charme 
irresistível para matar outras pessoas ou melhor, mulheres. Pois é claro que no caso de um ataque a 
um homem ele usaria de sua força pois era muito forte, lembrei-me de quando tentei empurrá-lo 
quando me envolveu  em seus  braços  fortes.  Seu  abraço  embora  não  fosse  apertado  fez  eu me 
lembrar de quando era criança e fiquei presa entre os braços de uma estátua em um parquinho,  
meus tiveram um bom trabalho para me libertar e tive a mesma sensação nos braços dele por mais 
que eu o empurrasse ele não se movia nem um milímetro assim como naquela estátua.
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             Mas quem seria ele? Qual seria seu nome? Ele mencionou sua família então devia ser filho de 
Luther ou de Crison. Eis aí mais uma coisa interessante, vampiros podiam ter filhos? Eu franzi o 
cenho parando no meio da sala, mas como se eles não envelheciam? Se um bebê nascesse ficaria um 
bebê para sempre, pelo menos é o que parecia, George disse que eles eram os únicos por ali desde 
1836! E tinham a aparência de uns quarenta anos no máximo.
             Eram tantas perguntas e ninguém para respondê-las, eu queria saber que trato era esse e o  
que que significava "Alguém está atacando pessoas fora do trato" que Lúcio havia citado na reunião. 
Como assim pessoas fora do trato? Quer dizer que esse tal trato permitia que eles matassem algumas 
pessoas? E minha família concordara com isso? Mas isso era cruel, desumano quem deu a eles o 
direito de escolher quem pode viver e quem não pode? Eu não conseguia acreditar que um dia no 
passado alguém com o sobre nome Durani havia dado a eles  o direito de matar,  mas com que 
autoridade? 
              Decidi investigar, entrei na internet e digitei "família Durani" num site de busca, muita coisa  
apareceu a maioria relacionada a Itália. Revirei os olhos, disso eu sabia. Digitei "família Durani Rio 
Grande do Sul" Encontrei várias coisas inclusive fotos de meu pai, meus avós paternos, já que há 
muitos anos os cargos da segurança eram passado de geração em geração "Exceto agora", eu pensei. 
Talvez "família Durani Rio Grande do Sul 1836" as informações foram poucas, consegui uma página 
com o brasão da família. Uma forma que se assemelhava aos escudos dos guerreiros medievais, 
preto e vermelho com dois leões em pé como se fossem se atacar. Atrás três espadas cruzadas.
             Um longo texto contando como eles chegaram ao estado e tudo que não respondia com que 
autoridade eles permitiram que os vampiros matassem pessoas. Procurei um pouco mais e encontrei 
algo  que  parecia  importante.  Na  época  conturbada  da  Revolução  Farroupilha,  um  de  meus 
antepassados chamado Manoel  Durani,  tinha um cargo importante nas forças armadas contra o 
império. Havia também menção de uma ligação dele com Pedro Von Otman, um homem poderoso 
na luta contra o império. E mais nada.
              Então era isso, meus antepassados tinham uma autoridade militar o que já explicava 
algumas coisas. Mas ainda não era suficiente, eu precisava saber mais. Olhei meu relógio e vi que 
estava na hora de sair. Não ficaria até tarde pois tinha planos para o resto da tarde. Sendo assim 
desliguei o computador, peguei minha bolsa e saí desligando a luz, quando fechei a porta Juliana me 
olhou incrédula.
             ― Não posso acreditar no que estou vendo - Ela exagerou tirando a caneta da boca - Lavígnia  
Durani saindo no horário, que milagre! 
             ― Não sei do que você está falando eu quase nunca fico depois do horário. - Retruquei  
levantando as sobrancelhas. 
             ― Quase nunca não, quase sempre! O que foi vai sair com alguém?  
Juliana perguntou se metendo onde não devia, eu encarei aqueles olhos curiosos e zombeteiros.
             ― Na verdade vou ver um homem sim.
             ― Sério? Quem é? Como é? Onde conheceu? Por que não me contou nada?
Juliana atirou as perguntas como uma metralhadora fora de controle.
             ― Ei, calma aí o que é isso um interrogatório? 
Indaguei com ironia e Juliana se levantou, os olhos escuros brilhando de entusiasmo.
             ― E aí não me dizer quem é?
             ― É claro que sim,é um homem bonito, moreno, forte que vai me encher a paciência por que 
não vou vê-lo há semanas e vai me passar uma série torturante de exercícios! Já deu para adivinhar 
quem é? - Perguntei com um sorriso zombeteiro e a expressão de Juliana murchou como uma flor ao 
sol.
             ― Vai à academia.
             ― Nossa você é boa! Pensei que teria que dizer que ele também deve estar louco para ver  
você. - Juliana pigarreou. 
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             ― Do que está falando? Eu fui à academia semana passada.  -  Ela afirmou empinando o nariz 
enquanto voltava a sentar-se.
             ― Ah é? - Sondei lançando-lhe um olhar censurador.
             ― Está bem, desisto! Não vou lá há uns dois meses.
             ― Então Rodrigo deve estar com mais saudade de você do que de mim.
             Eu  disse  referindo-me ao  colega  de  faculdade  que  fazia  estágio  na  academia  que 
frequentávamos. Agora estava efetivado já que tinha se formado em educação física.
             ― Eu também estou com saudade dele mas é que tenho tido tanto trabalho sabe?
             ― Você sai meia hora depois de mim. - Sentenciei e vi-a afundar-se na cadeira.
             ― Tudo bem você venceu,é que estou evitando o Rodrigo e seus planos malucos lembra-se da 
vez em que ele praticamente nos obrigou a pular de para-quedas?
             ― Não era para-quedas era paraglider.  
             ― Tanto faz, o fato é eu saí do chão sendo arrastada pelo ar por aquela coisa que se parece  
muito com um para-quedas, eu quase morri de medo!
             ― Você é tão esportiva. - Zombei lançando um olhar de repreensão e ela revirou os olhos.
             ― Amanhã eu vou.
             ― Vou avisar a Rodrigo, até amanhã.
             Avisei ouvindo-a gemer antes de ir em direção ao elevador, quando saí no estacionamento 
senti o sol quente da tarde beijando meu rosto. Respirei fundo decidida que iria sair na hora certa  
mais vezes dali por diante, indo até o carro o abri e peguei a mochila onde estavam minhas roupas  
de ginástica. Coloquei minha bolsa - que não era muito grande - dentro da mochila e a coloquei no 
ombro,  atravessei  o  estacionamento  e  saí  em  frente  à  avenida  de  mão  dupla,  a  academia  que 
costumava frequentar era do outro lado da rua. Apertei o botão da sinaleira e esperei até que os 
carros parassem.
             Quando comecei a atravessar a faixa de segurança, vi pelo canto do olho uma moto de 
corrida preta e vermelha muito bonita.  Tive a impressão que o motoqueiro levantou o visor do 
capacete e me encarou. Eu estava acostumada com idiotas que jogavam cantadas baratas e olhares 
cobiçosos para mim, então,  nem dei  importância a isso.  Continuei  andando, quando cheguei  ao 
corredor no meio da avenida o tráfego foi liberado e a moto passou, então tive a impressão de ser  
observada por ele confirmada. Pois ele olhou deliberadamente para trás enquanto a moto se afastava 
e incrivelmente ela pareceu não mover-se um milímetro de sua trajetória.
             Senti um tremor esquisito pelo corpo. De alguma forma o olhar daquele estranho me atingiu 
de uma maneira que nenhum outro fizera. Passei a mão pelos cabelos e apertei o botão para o outro 
lado da avenida e esperei, mas lancei alguns olhares perdidos na direção que a moto foi. Quando o 
sinal fechou atravessei rapidamente em direção à grande academia de três andares com grandes 
janelas de vidro, o primeiro andar era destinado a prática de exercícios na água como natação e 
hidroginástica. No segundo havia os aparelhos típicos de musculação, aeróbica e aulas localizadas e 
finalmente  no  terceiro  ficavam  as  salas  de  danças  e  lutas.  Caminhei  em direção  ao  elevador  e 
quando ia apertar o botão decidi subir de escada já que estava numa academia era melhor deixar a 
preguiça de lado e começar a mover o corpo. Quando cheguei ao segundo andar, dei com o enorme 
salão com muita gente se exercitando. Engoli em seco e caminhei devagar até o balcão de recepção  
onde duas moças estavam.
             ― Oi. - Eu disse e a garota com cabelos lisos e vermelhos tão claros que pareciam laranja  
arregalou os olhos divertida.
             ― Por onde você andava guria? Por acaso esteve em uma excursão pelo deserto do Atacama e 
se perdeu? - Yasmim brincou voltando-se para mim e acenei para a outra, Gabriela que falava ao  
telefone mas retribuiu o aceno.
             ― Na verdade eu estava do outro lado da rua, ando tendo muito trabalho.
             Corrigi encarando Yasmim, seu rosto fino e branco era pintado por várias sardas nas maçãs e  

            ♦             ♦ 4343  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

no  nariz  e  seus  olhos  eram  azuis  claros.  Me  lembraram  os  membros  pálidos  daquela  reunião, 
estremeci e tratei de afastá-los de minha mente. 
             ― Eu imagino mas seu personal não vai deixar isso barato, ele sempre pergunta por você.  

Yasmim confidenciou enquanto levantava uma sobrancelha e eu gemi baixinho imaginando 
quantas séries de exercícios teria que fazer nas próximas horas.
             ― Eu sei - Lamentei - Será que dá tempo de eu mudar de ideia e fugir? Acho que ele ainda  
não me viu. 
             ― Han-han tarde demais.
             Ela disse apontando o dedo atrás de mim, respirei fundo para tomar coragem e olhei para 
trás, Rodrigo Oliveira caminhava em minha direção. Imponente em seu um metro e oitenta de altura 
ele usava uma regata azul escura que deixavam à mostra seus braços malhados, bermuda preta e 
tênis.  Seus  fartos  cabelos  negros  brilhavam  molhados  como se  ele  houvesse  acabado  de  tomar 
banho, ele fez um sinal de espanto com as mãos enquanto se aproximava com uma expressão que 
era um misto de repreensão e alegria.
             ― Pode me dizer por onde você andou senhorita Durani?
Rodrigo perguntou parecendo um treinador do exército e logo depois sorriu abraçando-me.
             ― Numa excursão pelo deserto do Atacama. - Disse Yasmim que observava a cena. 
             ― Não acredito que tenha ido para lá e não me convidado. - Repreendeu ele. 
             ― Só na cabeça dela - Apontei para Yasmim quando ele me soltou - Até parece que eu  
conseguiria me meter numa enrascada dessas sem a sua influência.
             ― Está dizendo que eu meto você em enrascadas? - Ele se fingiu de ofendido.
             ― É claro que sim, esqueceu da vez que fez todo mundo descer uma cachoeira de rapel  
inclusive eu? - Perguntei divertida e ele deu de ombros.
             ― Você adorou reconheça, mas por que não vem aqui há tanto tempo?
Suspirei, hora das justificativas.
             ― Se você soubesse da quantidade de trabalho que tive nas últimas semanas me daria razão  
em só querer chegar em casa e ir para a cama. - Falei evitando deliberadamente as coisas ruins que 
tinham acontecido desde o verão passado.
             ― Tudo bem, o que importa é que está aqui. E com certeza, seus tendões estão enferrujados e 
seus  músculos  atrofiados.  Por  isso  mesmo vou ter  muito  prazer  em montar  uma bela  série  de 
exercícios para você, agora vá trocar de roupa.  -  Rodrigo disse empurrando-me delicadamente em 
direção aos vestiários.
             ― Já estou começando a me arrepender de ter voltado.  - Eu lamentei e o ouvi rir às minhas 
costas.
             ― Vai me agradecer um dia, agora vamos depressa - Ele incentivou - Me encontre depois  
perto das esteiras.
             Rodrigo pediu antes de se afastar para ir torturar outros alunos, entrei no vestiário e vi que  
estava vazio. Joguei minha mochila sobre o banco de madeira clara e tirei uma calça capri preta e 
uma blusa rosa além de meias e de meu tênis branco e rosa claro. Troquei de roupa rapidamente e 
saí guardando as roupas no armário. Enquanto amarrava os cabelos em um rabo de cavalo, olhando-
me no espelho, lembrei do motoqueiro. Em como seu olhar intenso me afetara, alguma coisa nele era 
um tanto familiar, os olhos.
             Depois de ter conhecido os Moreton e os Cavagnaro. Eu havia passado a relacionar qualquer 
par de olhos azuis com eles, o motoqueiro tinha os olhos azuis claros mas intensos que me fizeram 
lembrar das águas azuis esverdeadas do mar do Caribe. Mais uma vez senti um tremor percorrer 
meu corpo ao lembrar daquele  olhar,  pigarreei  e  apertei  o  rabo de  cavalo  em que prendera os 
cabelos. Sentia-me ridícula por estremecer diante do olhar de um estranho - que  nem vi o rosto - e 
provavelmente  nunca  mais  iria  vê-lo.  Porto  Alegre  era  tão  grande  que  isso  era  perfeitamente 
possível ignorando o fato de que talvez ele fosse um turista.
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             Balancei a cabeça e decidi não pensar mais no assunto. Voltei ao salão e olhei na direção das  
esteiras, bem em frente às janelas, Rodrigo estava lá escrevendo alguma coisa numa folha de papel  
presa em uma prancheta. Ele abriu um largo sorriso quando me viu e largou a prancheta sobre um 
aparelho qualquer.
             ― Está pronta?
             ― Não. - Eu disse desanimada.
             ― Ótimo então vamos começar. -Rodrigo ignorou completamente minha falta de entusiasmo. 
-  Venha comigo -  Ele  disse conduzindo-me para o espaço livre na frente dos espelhos -  Vamos 
começar com os alongamentos básicos para preparar o corpo para os exercícios que preparei para 
você. Lembra-se ainda de como se faz não é?
Rodrigo perguntou com ironia e revirei os olhos.
             ― Não está mesmo disposto a esquecer que não vim aqui por algum tempo não é?  -  
Perguntei segurando o pé atrás do corpo a fim de alongar a perna.
             ― Algum tempo não, muito, muito, muito tempo mesmo.
             ― Ah... Não exagera, não faz tanto tempo.  -  Discordei trocando de perna enquanto ele  
segurava meus ombros.
             ― Faz tanto tempo que eu nem me lembrava de como você é.
Rodrigo disse fazendo-me rir.
             ― Isso porque você tem uma memória ruim.
Critiquei-o soltando o pé e ele saiu de trás de mim.
             ― Agora mãos no chão - Ele disse enquanto com a mão empurrava minhas costas para baixo 
- E eu não tenho uma memória ruim. 
             ― Ai, não empurre tanto isso dói.   -  Reclamei vendo que não conseguia mais encostar as  
duas mãos no chão como conseguia antes sem dobrar os joelhos.
             ― Como eu pensei, você está enferrujada.
             ― Eu não sou enferrujada!  - Protestei sentindo a mão dele aliviar a pressão em minhas  
costas.
             ― Eu não disse que é enferrujada eu disse que está enferrujada é diferente. - Rodrigo corrigiu 
libertando-me segundos agoniantes depois e levantei. -Braços.
Anunciou estendendo meu braço contra o peito e empurrando o cotovelo.
             ― Ai.
             ― Vi só? Enferrujada, mas eu dou um jeito nisso.
Ele trocou meu braço direito pelo esquerdo.
             ― Tenho certeza que sim só espero que isso vá doer muito.
Murmurei não tendo certeza se iria mesmo deixar ele ir em frente com essa missão.
             ― Ficar em forma exige sacrifícios, você sabe. - Rodrigo disse largando meu braço.
             ― Sei. - Afirmei desanimada.
             ― Nossa! Esse seu entusiasmo vai ajudar muito na meia hora de esteira.
Ironizou indo em direção às esteiras ultra modernas em frente às janelas.
             ― Meia hora?! - Sobressaltei-me.
             ― Eu sei que é pouco mas é só para aquecer.
Rodrigo sorriu indicando uma esteira e eu subi vendo-o ajustar o aparelho.
             ― Caminhada.
             ― Caminhada? Ótimo, não é tão ruim.
Eu disse animando-me dando os primeiros passos na esteira que começara a se mover.
             ― É, vou pegar leve pois faz um tempo que você não malha mas logo coloco você no ritmo de 
novo. - Rodrigo falou piscando para mim.
             ― É uma ameaça? - Indaguei com um sorriso irônico.
             ― Uma promessa - Ele disse com naturalidade - Logo volto para ver como está se saindo. 
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             ― Tudo bem.
             Eu disse quando ele se afastava, olhei para frente para o prédio com todas as janelas de vidro  
escuro e suspirei.  Fiz um pequeno relatório do que eu já sabia;havia um Caçador de vampiros. 
George havia dito que se um caçador apareceu,é porque o trato que fizeram com os vampiros foi  
quebrado. Então o Caçador também tinha um trato com eles - ou seria mais convincente que seus  
antepassados tivessem feito um trato assim como minha família fizera. Aquilo estava parecendo 
uma bola de neve, quanto mais pensava mais complicado ficava. Porém, eu tinha que saber de tudo 
e investigaria como pudesse.
             ― Já está pronta? - A voz de Rodrigo soou trazendo-me de volta ao mundo real.
             ― O quê? - Indaguei distraída.
             ― Perguntei se já está pronta.

Ele repetiu olhando para a esteira que já havia parado após passar os trinta minutos a que 
tinha sido programada.
             ― Ah... Sim, estou pronta.
             ― Que bom, então venha comigo pois preparei uma série ótima para você.
             Rodrigo disse indo em direção aos aparelhos de ginástica eu o segui preparando-me para o 
que vinha a seguir. Duas horas depois enquanto tomava banho na academia eu me sentia exausta 
mas  havia  sido muito  bom.  Senti  que havia  descarregado a pressão dos últimos dias  enquanto 
trabalhava os músculos de meu corpo. Sentia-me revigorada e tranquila - pois havia liberado tanta 
endorfina durante o treino - que tinha certeza de que no momento em que visse minha cama, cairia 
nela imediatamente e só acordaria no dia seguinte. Me vesti e guardei as coisas na mochila.
             Quando passei pelo balcão acenei para Yasmim e Gabriela que eram as recepcionistas, eu 
havia prometido para Rodrigo que voltaria na sexta-feira retomando minha rotina de ir à academia 
três vezes por semana. Resolvi descer de escada e quando saí vi que o movimento de carros na 
avenida agora era intenso, olhei para meu relógio de pulso, seis horas. O sol já estava se pondo e eu 
mais uma vez ignorando o pedido de George de não estar na rua depois do pôr do sol, dando de 
ombros apertei o botão para fechar o sinal e aguardei.
             Depois de entrar no carro abri os vidros pois adorava sentir o ar do final da tarde, liguei o 
rádio e dirigi o carro para fora do estacionamento. Segundos depois estava a caminho de casa. Ainda 
pensava em uma maneira de descobrir mais sobre a história que aquele vampiro havia mencionado, 
então a ideia de reencontrá-lo me passou. Balancei a cabeça em negativa, não podia encontrá-lo 
novamente pois era perigoso, ele havia ameaçado de me morder e quase fez isso.
             Lembrei dos lábios dele bem perto da pele de meu pescoço e estremeci ao relembrar isso. 
Quando dei por mim perdida em meus pensamentos o portão de minha casa já se abria, fiquei tão 
envolvida com a lembrança dele - que não vi o tempo passar. Deixei o carro na garagem e entrei pela 
porta da cozinha. Vi tia Márcia envolvida com o jantar e sorri ao vê-la.
             ― Sua irmã ligou. - Informou ela vendo-me entrar.
             ― É mesmo? Quando?
Indaguei animada, estava com saudades da minha irmã e queria muito falar com ela.
             ― Agora a pouco, ela disse que liga depois para falar com você.
             ― Que bom, quero tanto falar com ela.
             ― Ah, ela está ótima me disse que vai passar o fim de semana com uma tribo indígena. - Ela 
disse com uma careta e eu ri.
             ― É bem a cara dela. - Afirmei passando reto.
             ― Estou com muita saudade de Ágatha, quando ela volta?
             ― Acho que depois da formatura dela no fim do ano, isso se ela não resolver ficar por lá  
mesmo. - Disse torcendo para que não acontecesse.
             ― Pois espero que ela volte.  - Márcia disse lavando alguma coisa na pia e eu suspirei.
             ― E eu também.
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             Concordei antes de passar por ela em direção à sala, subi as escadas melhor do que esperava  
depois de horas na academia. Quando entrei no quarto vi Néftis estirada sobre a cama. Ela levantou 
a cabeça quando me viu mas logo tombou preguiçosa e fechou os olhos verdes, fui até a cama e fiz 
um carinho na cabeça da gatinha que começou a ronronar. Me livrei das roupas assim que entrei no 
banheiro,  liguei o chuveiro e deixei  a água morna quase fria correr por meu corpo e por meus 
cabelos já que não os lavei no banheiro da academia.. Depois de enxaguar os cabelos pela última vez 
saí do box enrolada em minha toalha cor de rosa. Parei em frente ao imenso espelho sobre a bancada 
de mármore - onde duas pias estavam dispostas a uma certa distância uma da outra.
             Eu usava somente uma das pias pois a outra servia muitas vezes de cama para Néftis - que 
quando fazia muito calor resolvia dormir ali mesmo. Penteei os cabelos, que exalavam o delicioso 
aroma do xampu. Pegando o secador de cabelos comecei a secá-los enquanto olhava distraída para o 
espelho e de  repente aqueles  olhos  azuis  como as águas  do Caribe  surgiram em minha mente. 
Suspirei  não acreditando no que aquele simples olhar,  diga-se de passagem maravilhoso,  fizera 
comigo. Estremeci diante daqueles olhos e agora só de lembrar estremecia de novo.   
             ― Ai.
             Resmunguei depois de puxar uma mecha com muita força. Estava bem distraída com aquela  
lembrança. Que ridículo ficar reagir daquela forma quando era alvo de muito daqueles olhares! Mas 
aqueles olhos não tinham a mesma expressão dos outros de cobiça, malícia enfim. Eles me fitaram 
com interesse,  curiosidade e até  mesmo uma certa  admiração como se eu fosse a  criatura mais 
especial da terra. Desliguei o secador e o larguei sobre o mármore da bancada junto com o pente.  
Mirei o espelho dizendo a mim mesma que estava parecendo uma maluca e que parasse de pensar  
no assunto.
             Puxei o plug de energia do secador da tomada elétrica e saí do banheiro, fui até o guarda-
roupa e peguei um vestido azul claro de tecido leve e vesti-o. Quando virava-me para sair do quarto 
o telefone tocou em cima do criado mudo - em um dos lados da cama - corri e peguei o telefone  
preto sem fio. 
             ― Alô?
             ― Oi maninha, como você está? - A voz de Ágatha soou do outro lado da linha.
             ― Feliz que tenha ligado e por acaso queria saber o que aconteceu com seu celular que não  
responde, sabe quantas vezes eu liguei? - Perguntei em tom de repreensão.
             ― Você não vai acreditar no que aconteceu com ele.
             ― Foi comido por um jacaré? - Indaguei brincando e a ouvi rir.
             ― Ou um boto cor de rosa.  
             ― O quê?!
             ― Eu fui esperta o bastante para deixar meu celular cair dentro do Rio Negro quando fui 
nadar com os botos cor de rosa na semana passada.  - Ágatha disse parecendo meio sem jeito.
             ― É a sua cara mesmo. - Brinquei.
             ― Ei, eu não sou assim tão distraída foi ele que resolveu viver novas experiências e eu só  
descobri quando ele já tinha ido.  -  Ágatha disse sem esconder que ria e senti o peito apertar.
             ― Estou com saudades.
             ― Hmmm... Eu também mas logo você vai ter que vir aqui me ver ou já esqueceu da minha  
formatura?
             ― Mas isso é no final do ano Ágatha. - Lembrei-a, ela tinha uma facilidade para esquecer 
detalhes.
             ― Eu sei mas você não esqueceu que vai ter vir para cá não é?
             ― É claro que não, como eu esqueceria disso?
             ― Eu sei que você não esqueceria, então é melhor já ir se preparando para vir aqui.
             ― Já estou começando a comprar repelente de insetos, mosquitos e tudo mais que repele  
esses insetos enormes que tem por aí. - Ágatha riu.
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             ― É bom mesmo mas acho que isso não vai repelir os morcegos enormes que tem por aqui.
             ― Morcegos?! - Me sobressaltei - Detesto morcegos você sabe.
             ― Eu sei mas isso não vai fazê-los ficar nas cavernas enquanto você estiver por aqui,  
maninha. Além do mais pretendo levá-la em uma caverna maravilhosa e no caminho há muitos 
morcegos, muitos mesmo.
             ― Já estou mudando de ideia em ir para aí.
Avisei-a já me sentindo meio alarmada por me imaginar no mesmo ambiente que morcegos. 
             ― Ah não, nem pense nisso! Não vai deixar de vir na minha formatura por causa de um  
monte de morcegos.
             ― Se eles não cruzarem meu caminho tudo bem.
             ― Está bem esqueça os morcegos e agora me conte as novidades. 

Ágatha pediu e pude notar a curiosidade e a ansiedade na voz dela, nós procurávamos evitar 
falar sobre o acidente do ano passado.
             ― Novidades?
             ― É, novidades ou me dizer que não tem nenhuma? 

"Tenho mas não posso contar nenhuma para você "
 
Pensei.
             ― Não muitas e além do mais é você que está no meio da selva amazônica, você é quem deve  
ter muitas novidades. - Despistei.
             ― Acho que está me escondendo alguma coisa.  -  Ágatha supôs desconfiada e mordi o lábio 
inferior, era difícil esconder alguma coisa dela.
             ― Claro que não.
             ― Não me convenceu.
             ― Ah... Tudo bem olha só eu tenho trabalhado, trabalhado, trabalhado e trabalhado mais um 
pouco e hoje fui à academia onde o Rodrigo me fez trabalhar todos os músculos do meu corpo, é  
isso. - Ouvi Ágatha suspirar depois do meu emocionante relatório cotidiano.
             ― Você tem que parar de trabalhar tanto e arrumar um namorado sabia? 
             ― Namorado?  -  Repeti achando isso ridículo, como pensaria em arrumar um namorado com 
tantas coisas a fazer, tanto para descobrir...
             ― É namorado, sabe alguém para sair com você e fazê-la esquecer de trabalho por um tempo. 
Alguém para dançar uma bela música romântica, alguém para encher de beijos, abraços enfim! - Ela 
concluiu convicta e eu ri.
             ― Vou avaliar sua proposta mais tarde.
             ― Está bem mas não deixe para muito tarde para não ser tarde demais.
Franzi as sobrancelhas, ela estava tão filosófica naquele dia.
             ― Tudo bem vou pensar prometo mas e você por acaso já arrumou outro namorado para  
estar me cobrando assim?
             ― O que você acha? É claro que sim.
             ― E é sério dessa vez? - Indaguei revirando os olhos pois Ágatha trocava de namorado o  
tempo todo.
             ― Espero que sim pois ele é bem legal.  
             ― Tomara que sim, então como vai a faculdade?
             ― Ótima, a Amazônia é o melhor lugar do mundo para se estudar biologia.  -  Ela disse 
animada.     
             ― Não duvido.
             ― E olha só, nesse fim de semana minha turma e eu vamos ficar com uma tribo indígena de 
verdade. - Sorri ao imaginar minha irmã no meio de uma tribo.
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             ― Isso é ótimo.
             ― Eu sei... Lavígnia?
             ― Sim?
             ― Está tudo bem mesmo com você?
             ― Claro que está, por que acha que não?
             ― Não sei... Sua voz parece cansada meio distante. - Ágatha analisou e eu revirei os olhos.
             ― É que estou cansada já disse que Rodrigo me fez malhar hoje por todos os dias que não  
apareci na academia, mas estou bem não se preocupe.
             ― Olha, procure não trabalhar tanto e vá se divertir um pouco está bem? Você é a única  
família que eu tenho e não quero que fique doente e estressada por trabalhar tanto. - Ela disse com 
sinceridade e senti meu peito apertar novamente.
             ― Ágatha não diga isso e nossos avós, nossos primos, tios, tias? - Censurei-a.  
             ― Mas você é minha irmã e gêmea! É tudo que eu tenho de mais perto de nossos pais.
             ― Eu sei e prometo que vou tentar não trabalhar demais está bem? - Prometi.
             ― Tudo bem vou acreditar em você.
             ― Pode acreditar. - Assegurei.
             ― Tenho que desligar agora pois a minha excursão pela mata com a turma de entomologia 
vai sair daqui a pouco.
             ― Entomologia? Que bicho é esse? - Brinquei.
             ― Na verdade são vários, entomologia é o estudo dos insetos e por aqui é o que mais tem.  
             ― Vai estudar insetos?! Aiiiii. - Provoquei-a.
             ― Não vou estudar insetos, vou atrás do meu gatinho que estuda insetos entendeu? - Ágatha 
disse com cumplicidade e entendi tudo. Estava claro que era por causa de um rapaz.
             ― Ah... agora entendi, então bom estudo e bom fim de semana na tribo.
             ― Obrigada e esse é o meu novo número, vai ficar gravado no identificador de chamadas  
então vê se não perde e Lavígnia...
             ― O quê?
             ― Vê se sai no fim de semana para se divertir está bem? - Ela insistiu.
             ― Tudo bem eu prometo que vou sair no final de semana.   
             ― E divirta-se, olha mana mil beijinhos estou morrendo de saudades e não vejo a hora de  
você vir para minha minha formatura.

" Daqui a quase um ano "

 Pensei desanimada com a empolgação fora de hora dela.
             ― Eu também estou morrendo de saudades, mil beijinhos.
             ― Até logo.
             ― Até.
             Me despedi desligando o aparelho e olhei por uma das duas portas de vidro que davam para  
a varanda. O sol já havia se posto há um bom tempo e as sombras da noite começavam a lançar 
formas sinistras pelas paredes. Respirei fundo e soltei o ar com força. Havia gostado muito de falar 
com Ágatha minha irmã divertida, doce e com um dom inconfundível para se meter em confusões 
como deixar seu celular caríssimo e de última geração cair dentro do rio. Levantei e  caminhei até 
onde o interruptor de luz ficava, quando pus o dedo indicador sobre o mesmo para acender as luzes, 
olhei para o imenso quarto vazio, lembrei  dele. Engolindo em seco percebi que meu corpo inteiro 
arrepiou-se ao lembrar da presença dele ali, de sua voz, seu perfume seu toque gelado e estranho. 
Liguei as luzes com raiva não acreditando que estava encontrando alguma coisa boa nele, ele não 
podia ter qualidades pois era o inimigo e ponto. Desci as escadas e atravessei a sala vazia em direção 
à cozinha, jantei procurando ser rápida, lavei meu prato e subi.
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             Quando entrei em meu quarto outra vez, não pude evitar de olhar em cada canto do mesmo  
para me certificar que não havia mais ninguém ali.  Além de Néftis agora deitada sobre o tapete  
persa no meio do quarto. Fechei a porta e fui até o banheiro escovar os dentes e colocar a camisola, 
depois fechei as portas da varanda. Desliguei a luz do quarto e me atirei sobre a minha enorme cama 
coberta  por  um  edredom  branco  e  decorada  com  várias  almofadas  em  forma  de  borboletas 
douradas.  Como esperava logo caí  em sono profundo,  um sono tranquilo e  sem pesadelos.  Na 
manhã seguinte eu sentia muito mais  disposta e motivada.  Abri  as portas de vidro da varanda 
deixando o ar fresco da manhã de verão carregado pelo perfume das flores do jardim invadir o  
quarto.
             Caminhei até a proteção de concreto branco e apoiei-me nele. Respirei fundo e senti os  
primeiros  raios  de  sol  beijarem  meu rosto.  Depois  de  pensar  muito  resolvi  que  iria  falar  com 
Savanah, claro que tomaria muito cuidado para não deixá-la desconfiada. Faria algumas perguntas 
inocentemente e tentaria colocar as primeiras peças desse quebra cabeças.
             Voltei ao quarto e abri o guarda-roupa depois de alguns minutos de extrema indecisão sobre 
o que vestir,  escolhi um vestido verde escuro de mangas curtas.  Fui até o banheiro e prendi os  
cabelos num rabo de cavalo e  depois fiz  nele uma trança prendendo-a com um elástico escuro. 
Depois de calçar minhas sandálias peguei minha bolsa e desci as escadas com calma pois não estava 
atrasada.
             Na cozinha, larguei a bolsa sobre a bancada enquanto servia-me de um copo de suco de 
laranja e pegava uma barrinha de cereais. Mariana ainda estava dormindo e a tia Márcia ainda não 
devia ter chegado. Depois de comer e tomar o suco fui até o banheiro, que ficava ao lado da sala, e  
escovei os dentes e retoquei o batom. Assim que fechei a porta atrás de mim vi meu carro reluzindo 
a alguns passos de onde estava. Às vezes eu o deixava ali mesmo para me poupar o enorme trabalho 
de andar cinco metros até a garagem.
             Liguei o rádio antes de conduzir o carro para fora do portão, a rua estava tranquila e quase  
deserta a não ser por um ou outro carro que saía da garagem. Mas quando me dirigi para a área 
central o trânsito aumentou, como o esperado, para aquela hora numa cidade grande. Depois de 
estacionar pulei para fora do carro rapidamente pois queria falar com minha tia Savanah. Ela estava 
quase sempre ocupada, então bem no início do expediente, seria a hora perfeita para falar com ela. 
Entrei rapidamente no prédio e chamei o elevador. Esperei até que ele abrisse as portas - o que 
parecia estar demorando uma eternidade - Enquanto isso batia freneticamente o salto da sandália no 
chão produzindo um som extremamente irritante. 
             ― Parece que está com pressa, mas a essa hora da manhã?

Marco Aurélio - um dos rapazes do departamento pessoal - perguntou com um sorriso no 
momento que as portas do elevador se abriram, olhei para ele com um meio sorriso.
             ― Sabe como é que é, o trabalho me espera.  -  Eu disse divertida e ele apertou o terceiro 
andar.
             ― Vai falar com a sua tia?
             ― Pretendo - Respondi vendo-o apertar o botão do quarto andar para mim - Obrigada.
             ― Por nada,é um prazer ajudar uma mulher tão linda como você. 

Marco Aurélio disse galanteador e dei um meio sorriso amarelo vendo que ele não desistia 
mesmo de me paquerar.
             ― E é um prazer ter um colega de trabalho tão cavalheiro. 

Devolvi olhando para o número três no mostrador que acabara de acender fazendo as portas 
do elevador se abrirem para o terceiro andar.
             ― Então até logo.
             Ele falou saindo do elevador e suspirei de alívio, não queria que Marco alimentasse 
esperanças  vãs  com  relação  mim.  Ele  realmente  não  era  meu  tipo,  infelizmente  minha  mente, 
mostrou-me o tipo perfeito. Um certo vampiro sedutor e muito assustador. As portas prateadas do 
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elevador abriram-se no quarto andar. Saí rapidamente na direção da sala de Savanah, que além de 
mim era a única pessoa do Conselho impossível que trabalhava ali.  George ficava no Palácio do 
Governo onde aconteciam as raras reuniões com eles, Josué era o super intendente da polícia militar, 
Lúcio era comandante do exército. Cheguei na ante sala e sorri para a secretária que sempre esquecia 
o nome por trabalhar ali a pouco tempo.
             ― Bom dia, Savanah já chegou?  -  Perguntei ansiosa me aproximando da mesa dela.
             ― Bom dia, a senhora Durani acabou de chegar quer falar com ela? 
             Não, eu só vim aqui para saber se ela tinha chegado para satisfazer minha curiosidade 
matinal e já vou embora! Respondi em pensamento olhando para a garota com um meio sorriso.
             ― Sim, por favor. - Respondi com delicadeza e vi a moça pegar o telefone para me anunciar, 
comecei então a estruturar meus movimentos e palavras quando entrasse na sala.
             ― Pode entrar. - A garota disse colocando o telefone no gancho novamente, caminhei até a 
porta e segurei a maçaneta redonda. Respirei fundo e entrei com meu melhor sorriso estampado no 
rosto.
             ― Lavígnia, que surpresa você vir até minha sala, sente-se.  - Savanah indicou a cadeira em 
frente à sua mesa fui até lá e sentei.
             ― Não estou atrapalhando?
             ― Não, claro que não nem comecei a mexer nisso ainda. - Ela indicou um pasta bem gorda de 
documentos e agradeci a mim mesma por ter desistido daquele cargo.
             ― Que bom pois o assunto que tenho a tratar é - Abaixei a voz - Extra oficial.
Savanah ficou séria imediatamente e sua expressão se tornou cautelosa.
             ― Sobre os...
             ― Isso mesmo.  - Afirmei balançando a cabeça e ela pegou o telefone. Pediu à secretária que 
não passasse nenhuma ligação.
             ― E do que quer falar especificamente?

"E sobre o que não falar?"

Pensei com ironia.
             ― Bem... É que eu não entendi muitas coisas na reunião além da discussão com aquele 
cretino.
             ―Ele lhe fez alguma coisa? -  Ela  perguntou preocupada,  os  olhos castanhos  claros  
percorrendo meu rosto.
             ― Não,é óbvio que não me fez nada ou eu não estaria aqui não é mesmo?
             ― Claro,é que o que aquele insolente fez foi inédito, pelo que eu saiba nunca nenhum deles 
afrontou alguém do Conselho. A convivência sempre foi bem pacífica.

Savanah disse colocando uma pecinha no enorme quebra-cabeças que eu tentava montar. 
Convivência pacífica? Legal.
             ― Sempre, desde quando exatamente? - Quis saber.
             ― Desde a fundação do Conselho em 1802.
Ela disse com praticidade mas parecia tomar cuidado com o que falava.
             ― 1802?! - Maravilhei-me e ela sorriu.
             ― É, já faz bastante tempo mesmo e como eu disse nesse tempo os Moreton e os Cavagnaro 
mantiveram uma boa relação com nossa família.
             ― Exceto agora. - Observei analisando cada reação de Savanah.
             ― Isso mesmo mas acho que não temos porque nos preocupar eles jamais permitirão que  
Juan faça algo contra você.

Ela supôs parecendo mesmo acreditar que Juan pediria permissão aos pais e aos tios para 
atacar um membro do Conselho.
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             ― Claro, mas isso me leva à questão;por que eles não podem se aproximar de um de nós? -  
Indaguei com cuidado.     
             ― Porque faz parte do trato.
             ― Que trato? - Indaguei de forma bem inocente.
             ― O trato que foi feito com eles há muito anos.  - Savanah respondeu nada concisa.
             ― E no que exatamente consiste esse trato?
Eu não estava disposta a desistir tão rápido, vi Savanah suspirar e cruzar as mãos sobre a mesa.
             ― Bem consiste em... Eles não se aproximarem jamais de um de nós fora de uma reunião e  
nós cumprimos nossa parte do trato.
             ― E qual seria a nossa - Enfatizei bem a palavra - Parte no trato? - Pressionei.
             ― Mantermos segredo sobre a existência deles.
Ela disse com naturalidade, mas eu sabia que aquela era somente a ponta do iceberg.
             ― Entendi mas esse Conselho deve defender a vida humana, o que exatamente o Conselho 
faria se eles descumprissem a parte deles no trato e começassem a matar muitas pessoas? Mais ou 
menos como está acontecendo agora.

Minha pergunta saiu como um tiro de fuzil e Savanah ajeitou-se na cadeira, estava parecendo 
acuada.
             ― Bem, nós precisamos manter a paz com eles é por isso que o Conselho foi criado é assim  
que defendemos a vida das pessoas.  -

 " Que ridículo! "

Pensei.
             ― Deixando eles bem tranquilos sabendo que quase ninguém sabe que eles existem assim  
podem continuar matando pessoas sem serem incomodados?  -  Perguntei com a ironia rasgando 
minhas palavras e Savanah piscou algumas vezes.
             ― É claro que não Lavígnia foi por isso mesmo que convocamos aquela reunião para pedir a 
eles que tomassem providências quanto aos ataques que ocorreram.
Explicou ela sem ajudar muito.
             ― Eu sei mas não entendi ainda o que nós faríamos contra eles, caso eles não aceitassem fazer 
os ataques pararem. - Pressionei mais ainda e Savanah suspirou.
             ― Isso não vai acontecer. - Foi sua resposta vaga.
             ― Por quê? Por que o Caçador apareceria? - Especulei. 
             ― Sim. - Ela confirmou e me endireitei na cadeira.
             ― Então o Caçador trabalha para nós?
             ― Não, isso não. - Savanah apressou-se em dizer. 
             ― Então?
             ― Lavígnia... Bem... É que o trato que eles fizeram não foi apenas conosco foi com outra 
família também. Não tínhamos notícias deles desde 1836, que foi o ano que eles caçaram o último 
transformado.  Mas como agora o trato foi  quebrado eles  voltaram e não parecem querer  serem 
diplomáticos assim como nós.
             Savanah confessou e mordi o lábio surpresa,  a conversa com ela estava sendo mais  
reveladora do que eu pensava.
             ― Agora entendi, mas que família é essa?
Indaguei tendo uma leve suspeita de que sabia quem era, von Otman.
             ― Von Otman. Li nos registros antigos. Não pense que não é difícil para mim também.    
             ― Claro mas onde estão esses registros?
             ― Está tudo no arquivo no subsolo. É um lugar secreto, somente nós sabemos que existem e  
estão aqui.  
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             ― Mas onde... - A pergunta que eu faria foi interrompida pela secretária que abriu a porta  
depois de bater somente uma vez.
             ― Senhora Durani desculpe interrompê-las mas é que seu filho está no telefone e insiste em  
lhe falar. - Ela disse meio sem jeito diante do olhar censurador que lancei.
             ― Hã... Lavígnia se me der licença. Podemos continuar essa conversa em outra ocasião. -  
Savanah falou e me levantei com relutância.
             ― Claro.
             Disse me dirigindo para a porta que a secretária ainda mantinha aberta, passei por ela sem  
dizer nada e me dirigi para o corredor. Quando cheguei perto de minha própria sala vi Juliana 
equilibrando uma pilha enorme de pastas.
             ― Onde você estava? O cara da guarda municipal já ligou um milhão de vezes! 
Juliana exagerou largando a pilha de pastas sobre a mesa fazendo um barulhão. 
             ― Ele de novo? Eu ainda não resolvi o que fazer se ele ligar diga que quando tomar uma  
decisão eu entro em contato está bem?
             Indiquei e sem esperar pela resposta entrei em minha sala deixando a porta aberta, larguei a  
bolsa sobre a cadeira e virei para sair novamente.
             ― Ué... - Juliana estranhou - Vai sair de novo? 
             ― Tenho uma coisa muito importante para resolver.
             Eu disse rapidamente entrando no elevador que fechava as portas, apertei o botão para o  
subsolo me dando conta de que aquela era a segunda vez que eu ia até lá. Logo as portas se abriam e 
eu estava outra vez naquele corredor branco. Abracei o corpo e senti-me estremecer pois ali era 
muito frio e o som de meus passos ecoando pelo corredor vazio era um pouco assustador. Fui até o 
final do corredor e passei por várias portas cinzas, tentei uma delas, estava aberta. Entrei e vi que o 
lugar era escuro e vários armários de lata cinza erguiam-se nas paredes um ao lado do outro até a 
última parede. Procurei pelo interruptor de luz tateando pela parede gelada e quando o encontrei 
acionei-o e a luz invadiu o lugar. Fui até uma das gavetas e li "Arquivos Financeiros" Deixei os 
ombros caírem desanimada mas não colocariam "História  com os  Vampiros"  na gaveta de  jeito 
nenhum então abri e tirei uma pasta. Corri os olhos rapidamente e constatei desanimada que eram 
registros financeiros mesmo.
             Tentei várias salas, mas todas eram idênticas. Já estava desistindo quando vi uma porta com 
uma placa vermelha escrito "Almoxarifado".  Franzi  as sobrancelhas achando muito estranho um 
almoxarifado no subsolo e resolvi verificar. Não custava nada tentar. A porta não estava trancada,  
mas ali não havia nada que geralmente havia em um almoxarifado, mas sim um longo e estreito 
corredor.  Percorri-o  ouvindo  somente  meus  passos  e  minha  respiração.  Estava  escuro  e  frio, 
desconfiei que estava no caminho certo, no final do corredor havia outra porta que também para  
minha sorte não estava trancada. Assim que a abri a luz acendeu-se automaticamente e pulei para 
trás com o susto. Ainda com uma mão na maçaneta da porta pus a outra sobre o peito sentindo o  
coração acelerado.
             Sorri, repreendendo a mim mesma por estar tão apreensiva quando certamente não havia 
nada lá embaixo a não ser eu mesma. Olhei para baixo e vi uma pequena sala e duas portas de vidro 
transparente. Tudo era branco, as paredes,  o chão, o teto e a escada de metal,  eu desci devagar 
apoiando-me no corrimão branco e gelado. Olhei em volta novamente assim que desci o último 
degrau, não havia câmeras. Não havia nenhuma identificação, mas eu sabia que aquele era o lugar. 
No meio, unindo os dois lados da porta havia uma grande fechadura prateada e a maçaneta era 
comprida.
             Segurei-a e, tentei abrir mas estava trancada, as portas estavam fechadas mas por que se  
nenhuma outra estava? Me perguntei não conseguindo acreditar que chegara tão perto. Suspirando 
com irritação, espiei pelo vidro, e vi todas as três paredes - 
opostas às portas - cobertas até a metade da altura por armários cinzas com grandes gavetas. No 
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meio da sala havia outro lance de armários e do lado voltado para a porta havia uma mesa com um 
computador e uma impressora além de uma cadeira. Mexi na longa maçaneta mais algumas vezes 
mas não tinha jeito de entrar sem a chave. Mas onde poderia estar? Mordi o lábio pensativa e conclui  
que só poderia estar em um lugar;a sala de reuniões do Conselho. É claro que para todo mundo no 
prédio, quando eles se reuniam era para tratar assuntos públicos. Tá bom!.      
             Saí daquele lugar tendo a necessidade urgente de saber o que havia naqueles armários.  
Porém, eu tive a certeza de que quando eu abrisse aqueles arquivos, seria como abrir a caixa de 
Pandora.  Entrei  no  elevador  e  assim  que  saí  no  quarto  andar,  Juliana  lançou-me  um  olhar 
desconfiado e ao mesmo tempo repreensivo.   
             ― O que foi? - Perguntei como se nada tivesse acontecido.
             ― Eu disse que o cara da guarda municipal iria ligar novamente.
Deixei os ombros caírem com um suspiro de impaciência.
             ― E o que ele queria agora?
             ― Queria falar com você mas aí eu dei o seu recado e ele desligou.
             Ela disse com praticidade e dei de ombros, entrei em minha sala, olhei desanimada para os  
papéis em minha mesa e respirei fundo. Não estava com a mínima vontade de fazer aquilo. O que 
eu queria mesmo era pegar as chaves do arquivo e ir até lá para conseguir algumas respostas ou 
talvez todas. Sentei e muito a contra gosto peguei uma pasta, abri e comecei a ler.
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   5. Presa no trânsito5. Presa no trânsito

Eu queria resolver a questão das armas que a guarda municipal pedia naquele dia mesmo. 
Então passei o dia todo lendo, avaliando e reavaliando os relatórios que me enviaram. Quando me 
dei  conta  de  que horas  eram,  afundei  na cadeira  suspirando com irritação,  Juliana já  tinha ido 
embora mas antes de sair perguntou se eu ainda iria ficar muito tempo. Só mais alguns minutos, eu 
havia respondido e agora via que tinha exagerado nesses minutos, levantando rápido peguei a bolsa 
e o relatório no qual havia parado e saí da sala. O quarto andar já estava vazio e silencioso o que me 
dava a oportunidade perfeita para ir até a sala de reuniões e procurar a chave, mas olhei desanimada 
para o vazio e decidi deixar isso para o dia seguinte pois estava exausta.
             Logo estava no meu carro, dirigindo para casa. Suspirei profundamente alguns minutos 
depois ao ver os carros parados à minha frente. Abri a porta do carro e me levantei colocando parte  
do corpo para fora. Meu carro era grande o que me dava visão por cima dos carros de modelos  
menores, alguns metros à frente  vi uma pequena confusão de sirenes e guinchos, um acidente.  
             ― Ótimo, era tudo o que eu precisava.
             Resmunguei baixinho entrando no carro me preparando psicologicamente para ficar presa  
no trânsito por um bom tempo. Abri as janelas do carro para aproveitar o ar do final da tarde que 
tanto adorava mesmo misturado ao cheiro de combustível que saía dos carros, eu ainda apreciava o 
clima de cidade grande. Liguei o rádio e me reclinei no banco, não tinha escolha teria que esperar o 
trânsito ser liberado. Depois de alguns instantes cansei de ficar olhando para o Gol preto na minha 
frente, então peguei o relatório já que não tinha muito o que fazer enquanto esperava. Enquanto lia e 
avaliava alguns parágrafos uma risada de mulher chamou minha atenção. Olhei de soslaio pela 
janela do carro, bem ao lado da janela do motorista;uma moto muito bonita havia parado e nela  
havia um casal.
             Ela estava a cerca de um metro de distância e francamente;não pude deixar de reparar na  
roupa da garota. Um tanto vulgar para o meu gosto. A calça jeans era extremamente apertada tinha 
cintura baixa. A blusa preta era tão transparente que deixava o sutiã inteiro a disposição dos olhos 
de qualquer pessoa.  Balancei a cabeça pensando que jamais usaria algo parecido com aquilo na 
minha vida e voltei a atenção para o relatório chato e massante. Enquanto cantava baixinho uma 
música  que  tocava  no  rádio  e  que  parecia  bastante  com  que  eu  andava  sentindo  e  pensando 
ultimamente. Só Rezo de uma das minhas bandas preferidas, o Nx Zero.
            A música dizia o que eu andava fazendo e esperando desde que fiquei sabendo daquela 
maluquice toda, rezar para ficar tudo bem. Decidi aumentar um pouquinho o volume do rádio, nada 
que incomodasse quem estivesse por perto, mas era bem melhor do que o som de buzinas e motores  
ao redor. Eu corria os olhos pelo papel sem dar muita atenção apenas para não ter que olhar para a  
confusão ao meu redor.  Mesmo com o som do rádio alto eu não pude deixar de escutar a voz 
irritante e mimada da ruiva na moto.
             ― Nossa! Detesto essa música.     
             Ela comentou falando bem alto acho que propósito para que eu ouvisse, revirei os olhos todo  
mundo gostava daquela música, oras. Todo mundo que tivesse bom gosto para música é claro.
             ― Você geralmente não gosta de nada. - Agora era a voz do homem só que estava bem mais 
baixa que a dela e parecia irritada.
             ― Não gosto de músicas tão sem sentido como essa. Com certeza quem gosta é porque deve  
ser tão sem noção quanto a música. - "Idiota", eu pensei fazendo de tudo para não olhar para o lado e 
xingar aquela garota. Sem noção era aquela roupa que ela usava.
             ― O que está olhando tanto?
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Ela perguntou irritada, será que eu estava chamando a atenção do namorado dela?
             ― Estou vendo como as humanas podem ser bonitas.
             ― O quê?! - Humanas?! Será que eu tinha ouvido aquilo mesmo ou o som alto estava me 
enganando? Estreitei os olhos e prestei atenção discretamente à conversa.
             ― Vai me dizer que tem inveja dela?
             ― Óbvio que não. É só uma humana sem graça, pensei que não gostasse desse tipo.
            Agora eu tinha certeza do que tinha ouvido, ela me chamou de humana sem graça? Fechei os  
olhos e torci para que não estivessem bem ao meu lado dois vampiros. Por favor, por favor que não 
sejam vampiros, implorei mentalmente e olhei vacilante para o lado bem devagar.
             ― Ela poderia ser uma exceção.
             Aquela voz?! Eu conhecia aquela voz e acho que ele falou alto propositalmente, para me  
fazer olhar para ele,  deu certo.  Olhei  para ele e  vi que era alto,  forte,  vestido todo de preto.  A 
camiseta sem mangas deixando os braços extremamente fortes à mostra, arregalei os olhos surpresa 
quando vi o pingente em forma de morcego dourado preso por uma corrente de elos grandes na 
altura do abdômen dele, não pude acreditar mas era ele... O vampiro. Estreitei o olhar sem conseguir 
ao menos fechar a boca tal foi a minha surpresa, aqueles olhos claros e intensos, a moto... Havia sido  
ele quem me olhara no dia anterior quando eu atravessava a rua em direção à academia. Que me fez 
estremecer e relembrar aquele olhar incrível durante horas.
             Naquele momento eu sentia exatamente a mesma coisa já que ele não desviava os olhos dos  
meus. O motoqueiro que quase me fizera derreter com um simples olhar, era o vampiro que havia 
entrado em meu quarto e quase me matado de medo. Ele piscou para mim antes de acelerar a moto 
pela avenida que acabava de ser liberada.
             ― Não acredito nisso, não acredito, não acredito!
             Esbravejei tentando encontrar a moto entre os carros mas era tarde, ele havia costurado com 
a  moto  entre  os  carros,  com tal  habilidade  que  parecia  estar  numa pista  livre.  Voltei  a  dirigir 
atordoada  com  aquele  encontro,  não  acreditava  naquilo.  O  vampiro  e  o  motoqueiro  de  olhar 
hipnotizante eram a mesma pessoa. E eu havia quase derretido diante do olhar de um... Respirei 
fundo  evitando  a  palavra  e  mirei  os  carros  na  minha  frente  sem  realmente  vê-los,  tinha  os 
pensamentos presos nele,  no efeito que havia exercido sobre mim. Não conseguia acreditar que 
tinha ficado tão atraída por um deles, eu evitava até mesmo pensar na palavra por ser tão repugnante 
para mim a ideia  de  se envolver  de  qualquer maneira  com uma daquelas  criaturas  horríveis  e 
assassinas e agora sentia meu corpo inteiro estremecer ao lembrar-me dele.
             De novo fiquei tão perdida pensando nele, que nem percebi que já tinha chegado em casa.  
Entrei e subi as escadas com raiva batendo o pé com força em cada degrau.
Quando entrei no quarto fechei a porta com força também. Estava com raiva de mim mesma, raiva 
por tê-lo visto novamente, raiva por ter-me sentido terrivelmente atraída por ele. Sentei na cama e 
tirei as sandálias atirando-as em um canto e deitei pesadamente na cama deixando-me afundar no 
colchão macio, quem seria ele? Qual seria seu nome? O que ele tinha a ver com Juan? E aquela  
garota na moto com ele? Que roupa era aquela? Eu me perguntava olhando para o teto fixamente, 
do jeito que ela estava grudada nele devia ser a namorada ou algo assim no mundo deles.
             O jeito que as mãos dela percorriam seu corpo enquanto a moto estava parada ao lado de  
meu carro, dizia tudo. Fiquei ali parada olhando para o teto por alguns instantes e depois levantei 
vagarosamente,  fui  até  o banheiro  e tomei um banho bem demorado e relaxante.  Voltei  para  o 
quarto e coloquei um short jeans e uma blusa preta, peguei um pente e comecei a desembaraçar os  
cabelos molhados enquanto pensava sobre eles e em como achava que sabia tudo sobre eles quando 
na realidade não sabia nada.
             Então decidi que estava na hora de pesquisar um pouco mais sobre eles. Tudo que eu  
pudesse saber sobre as lendas relacionadas a eles, eu saberia. Peguei me notebook e me atirei sobre a 
cama. Entrei na internet e digitei, vampiros. Um monte de coisas sem importantes apareceu e fui logo 
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eliminando como; lojas góticas, seitas, bandas de música, comunidades e etc. Por fim descobri vários 
sites, que pareciam sérios, e li muitas lendas. Por fim, pude tirar algumas informações verdadeiras 
ou  não;não  andavam  na  luz  do  dia;não  tinham  reflexo  e  nem  sombra;não  comiam  e  nem 
bebiam;eram fortes e rápidos;seu coração não batia;não conseguiam sentir nada por ninguém;sua 
pele era fria pois estavam divididos entre o mundo dos vivos e dos mortos. 
             ― Mortos?
             Sussurrei sentindo o já familiar arrepio gelado pelo corpo. Continuei e vi que eram tidos em  
alguns lugares sombrios e assombrados do mundo como não mortos. Sacudi a cabeça achando aquilo 
assustador demais. Olhei para a tela do computador vendo alguns desenhos estranhos e engoli em 
seco.
             ― Certo... chega disso por hoje.
             Murmurei desligando o aparelho e desci as escadas na direção da cozinha de onde vinha um 
aroma delicioso. Quando entrei vi que a tia Márcia já havia saído, então fui até a geladeira ver o que 
ela tinha preparado para o jantar, brócolis ao molho branco, arroz integral e batata palha e uma bela  
salada de alface, tomates e azeitonas. Arrumei um prato bem generoso e o coloquei no micro-ondas, 
sentei ao lado da bancada enquanto esperava. Aquele havia sido um dia e tanto pois descobri mais 
naquele dia do que no ano que se passara depois da morte de Carol.
             O micro-ondas apitou avisando-me que minha comida estava pronta, me arrastei até ele e 
peguei meu prato, comi meio a contra gosto pois aquele encontro no trânsito havia tirado totalmente 
meu apetite. Lavei meu prato e subi para o quarto. Como nas últimas noites lancei um olhar rápido 
pelo quarto antes de deitar, não queria ter outra surpresa tenebrosa como naquela noite. Em que o 
vampiro de olhos absolutamente lindos entrara ali, fechei os olhos e não demorei muito até pegar no 
sono. Sem imaginar que aqueles lindos olhos me perseguiriam até em meus sonhos.
             O despertador tocou cedo demais, estendi a mão sobre o criado mudo e com um movimento  
atrapalhado derrubei-o no chão, gemi baixinho sentindo os cabelos caídos no rosto. Ainda estava 
com sono. A noite inteira fui atormentada - ou quem sabe privilegiada - por sonhos com  ele.  O 
motoqueiro dos olhos incríveis. Eu preferia pensar nele assim e não como o que ele era de verdade.  
Arrastando-me pela cama enorme coloquei os pés no chão e fiz um bom esforço para levantar-me e 
chegar ao banheiro sem tropeçar em alguma coisa.
              Além de sonhar com ele, vários pesadelos - relacionados à pesquisa sobre lendas na noite 
anterior - desfilaram por meu sono fazendo-o inquieto e nada restaurador. Tomei um banho rápido, 
queria voltar para a cama, mas era sexta-feira,  último dia de trabalho. E depois teria o final de  
semana todo para por as ideias em ordem.
             Abri o guarda-roupas e peguei uma calça capri preta e uma blusa rosa pink de seda com 
magas curtas, as vesti. Depois de pentear os cabelos deixei-os soltos sobre os ombros e maquiei-me 
de forma suave. Coloquei a mesma sandália do dia anterior e arrumei as roupas de ginástica que 
usaria, dentro da mochila. Sexta era dia de malhar.
             Mariana ainda estava dormindo então a casa estava silenciosa. Dispensei o café da manhã e  
fui direto para o meu carro. Liguei o rádio para manter-me atenta, já que estava bem difícil depois 
de uma noite mal dormida, em poucos minutos já estava em meio ao trânsito. Minutos depois saí no 
estacionamento da meu trabalho.
             Coloquei a mão nos lábios para esconder um bocejo e caminhei vagarosamente na direção do 
prédio. Cumprimentei as pessoas de sempre com o automático, bom dia. Entrei no elevador e fui 
direto para o quarto andar, mas ao invés de ir para minha sala, resolvi dar uma espionada na sala de 
reuniões. Era a última do corredor e para a minha sorte não estava trancada. Dei uma olhada rápida 
ao redor para me certificar que alguém não estava me olhando. Entrei rapidamente fechando a porta 
atrás de mim. A janela de vidro escuro que dava para o norte deixava entrar a luminosidade da 
manhã.
              Havia uma mesa grande de madeira com várias cadeiras, um móvel comprido e baixo cheios 
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de gavetas com duas cafeteiras  em cima e mais  uma parafernália  de escritório,  papéis,  canetas,  
pastas  etc.  Larguei  minha  bolsa  em  cima  da  mesa  e  fui  mexer  nas  gavetas,  achei  pastas  com 
anotações tomadas  durante  as  reuniões  normais,  mordi  o lábio  um pouco satisfeita isso  poderia 
ajudar.  Abri  a  pasta  e  reconheci  a  letra  de  Savanah.  Me  senti  um  pouco  culpada  por  estar 
espionando as anotações dela mas aquelas palavras eram tão tentadoras que pareciam pedir ou 
melhor implorar que eu as lesse. Só para perder o meu tempo. As anotações eram sobre a última 
reunião sobre a segurança pública que tinha acontecido ali, nada para me ajudar.
             Depois de alguns minutos - de uma busca infrutífera - Percebi que as chaves não estavam em  
canto nenhum daquela sala. Mas onde poderiam estar? Me perguntei com um suspiro de desânimo. 
Peguei minha bolsa e abri a porta bem devagar, espiei para o lado de fora para me certificar que não 
havia ninguém bisbilhotando por ali além de mim é claro. Não vi ninguém então saí rapidamente e 
fechei a porta, voltei para minha sala totalmente frustrada, eu esperava mesmo encontrar as chaves 
lá.
              A sensação de que me escondiam alguma coisa, era terrível. E eu tinha a mais absoluta  
certeza de que estavam me ocultando várias coisas. Mas eu não entendia porque. George, Lúcio,  
Josué e Savanah minha amada e adorada família estavam tentando esconder de mim algo que me 
pertencia, a minha história, a história da minha família! Família Durani. Eu fazia parte disso, eu 
também era isso. Mas seja lá o que fosse que estavam tentando esconder eu descobriria mesmo que 
tivesse de arrebentar aquelas portas de vidro do arquivo. Por mais terrível que fosse a história ela 
era minha e eu tinha o direito de saber qual era a verdadeira ligação de meus antepassados com eles.
             O que eles tinham tratado com aquelas coisas e que história era aquela de trato? Matar  
pessoas que estavam dentro do trato, que ridículo! Era assassinato autorizado e era um tremendo 
absurdo. Não conseguia entender como minha família havia concordado com algo assim que coisa 
horrível.  Mas  que  droga  de  Conselho  era  esse  afinal?  Conselho  para  defender  as  pessoas  ou 
Conselho para os íntimos, mas que não defendia a vida humana? Ou pelo que Savanah havia me 
dito o Conselho defendia a vida das pessoas guardando o maldito segredo da existência daquelas 
coisas. Eu estava realmente obcecada com isso e os pesadelos estavam voltando.
             ― Bom dia, Lavígnia. - Juliana disse tirando-me dos meus devaneios 
             ― Bom dia. - Murmurei distraída e ela fez uma careta.
             ― Lembra-se do que eu falei sobre ficar longe do Rodrigo?

Ela perguntou fitando-me com expectativa e levei alguns segundos para entender o que ela 
estava falando.
             ― Ah... - Lembrei - Sei, sobre as maluquices radicais dele, mas e daí?
Indaguei indiferente e ela torceu o nariz.
             ― E daí que você vai saber quando for à academia depois do trabalho.
Ela respondeu enigmática e eu franzi o cenho.
             ― Qual é o mistério? - Disparei sentindo meu instinto de autodefesa se eriçar.
             ― Na verdade o que me consola é saber que você não vai ficar fora dessa.
             ― Eu? Mas o que eu tenho haver com isso?
Perguntei já sentindo o pânico me dominar e ela fechou a cara.
             ― Foi você quem me convenceu a voltar para a academia querida amiga e agora que Rodrigo 
inventou mais uma eu sugeri que você fosse a convidada de honra.
Ai, ai, ai eu não estava gostando nada daquela conversa.
             ― Seja lá o que for eu já vou avisando que estou de fora.
Avisei erguendo uma sobrancelha e ela riu.
             ― Duvido que escape ao poder de persuasão de nosso personal preferido.
             Juliana disse antes de atender o telefone e eu me voltei para minha sala desconfiada, o que  
Rodrigo estaria aprontando agora? "Ótimo, já tenho um monte de coisas para me preocupar e agora teria  
mais uma"pensei;descobrir o que Rodrigo estava planejando e que me incluía também. Eu estava 
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cercada  de  coisas  míticas  e  até  sobrenaturais  para  me  assustar  e  tudo  que  eu  sentia  naquele 
momento era medo de algo que não era nem mítico. Nem sobrenatural, era natural e bem humano, 
Rodrigo Oliveira.  Mas fosse lá o que fosse eu não estava disposta a participar pois tinha coisas 
demais para investigar, bisbilhotar, portas para arrombar... Enfim, tantas coisas, resumindo eu não 
tinha tempo.
             Sentei em minha cadeira macia e peguei os relatórios para ver se conseguia acabar com  
aquilo o mais rápido possível.  Tentei ao máximo concentrar minha atenção naquilo,  mas estava 
sendo muito  difícil.  O  encontro  com  ele não  saía  da  minha  cabeça,  lembrei  do  dia  em que  eu 
atravessava a rua para a academia e... Eram pouco mais de quatro horas de uma tarde de Janeiro, era 
verão e o sol  estava forte  mas como ele conseguia andar por aí  então? "Droga de lenda!" Pensei 
torcendo o nariz. Então porque tinham aquelas lâmpadas ultravioletas na sala de reuniões, se elas 
não funcionariam contra eles?
             E lá se ia por água abaixo essa parte da lenda, o que mais seria mentira? Bem, a pele fria não  
era pois eu lembrava perfeitamente de quando  ele me envolveu com braços de aço, sua pele era 
realmente fria.  Então perguntei-me, há quanto tempo ele estaria já em meu quarto antes que eu 
entrasse? De repente a ideia de que ele estava lá o tempo todo me fez sentir um arrepio gelado pela 
coluna. Mariana e eu sozinhas na sala e alguém extremamente perigoso no andar de cima. Ele podia 
ter visto muitas coisas no meu quarto enquanto minha prima-irmã, como eu costumava chamá-la e 
considerá-la, e eu ignorávamos completamente o perigo no andar debaixo, o que será que ele tinha 
visto sobre mim? E Néftis? Por que ela tinha ficado com tanto medo dele? Será que ela reconhecia  
nele um predador, um perigo? A resposta com certeza era sim, cruzei os braços sobre a mesa e  
apoiei a cabeça neles, que loucura absurda minha vida tinha virado nesse último ano.
            A imagem de Ágatha surgiu em minha cabeça de repente, eu esperava mesmo não ter que 
contar a ela essa loucura toda algum dia. Ela tinha tanto direito quanto eu de saber a verdade, mas 
naquele momento eu me senti como meu pai devia se sentir com relação à isso tudo. Eu queria 
protegê-la daquilo tudo e esperava não ter que lhe dar terríveis pesadelos algum dia, contando-lhe 
tudo.
             Com um longo suspiro, fiz muito esforço para me concentrar substituindo os pensamentos 
que não queria pelos do trabalho, deu certo. Na hora do almoço comi rapidamente e tentei arrancar 
de Juliana o que ela sabia sobre o que Rodrigo estava aprontando, mas ela se manteve irredutível.
             Voltei para minha sala e continuei de onde havia parado. Está certo que às vezes imagens 
dele, Juan e da reunião passavam pela minha cabeça. Mas eu as ignorei solenemente. Me foquei tanto 
naqueles mínimos detalhes do que estava fazendo que não vi a hora passar. Foi quando Juliana 
entrou na sala que me dei conta de que havia passado da hora de novo.
             ― Hoje você não vai trabalhar mais do que o necessário de jeito nenhum - Ela disse cruzando 
os braços enquanto batia o pé no chão - Tem um compromisso, lembra?
              ― Estava tentando não pensar nisso, obrigada por me lembrar.
Respondi irônica enquanto desligava o computador.
             ― Por nada, sabe que sempre pode contar comigo não é? - Ela respondeu no mesmo tom  
irônico.
             ― É. - Resmunguei fechando as pastas e pegando minha bolsa.
             ― Rodrigo está nos esperando, quer se apressar? - Juliana cobrou enquanto eu me arrastava  
para a porta, estava com medo de saber o que meu querido amigo maluco estava tramando.
             ― Não dá para deixar isso para outro dia?
Perguntei esperançosa enquanto entrávamos no elevador.
             ― Nem pensar, mas não fique com medo.
             ― Por quê? - Grunhi.
             ― Porque você vai amar.  
             Juliana respondeu com um risinho zombeteiro, aquilo estava me apavorando cada vez mais.  
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Quando chegamos ao estacionamento fui até meu carro pegar a mochila enquanto Juliana esperava 
na calçada, quando fechei a porta do carro senti um leve arrepio percorrer meu corpo ao lembrar 
que ele parou a moto exatamente ao lado daquela porta. Eu sorri e balancei a cabeça pensando que 
talvez aquela história toda já  estivesse causando danos ao meu cérebro.  Juntei  as  duas alças da 
mochila e a coloquei sobre o ombro enquanto caminhava para fora do estacionamento. Assim que 
cheguei na calçada vi Juliana de braços cruzados olhando na minha direção. Parei ao lado dela, 
apertei o botão para fechar o sinal e aguardei.
             ― Não vai me contar mesmo o que ele está aprontando? - Indaguei.
             ― Não.
             Ela respondeu lacônica e eu suspirei exasperamente cruzando os braços também, o sinal  
fechou e atravessamos até o corredor central  onde apertei outro sinal.  Como que inconsciente e 
automaticamente lembrei dele outra vez, o jeito como ele me olhou. Com certeza absoluta ele me 
reconheceu pois levantou o visor do capacete e depois olhou para trás enquanto se afastava. Me 
dava muita raiva admitir mas ele tinha mesmo os olhos mais lindos do mundo, era como quando o 
azul e o verde das águas do mar do Caribe se fundiam formando uma cor única e perfeita, como os 
olhos dele. O vampiro que eu tinha conhecido. Suspirei e mordi o lábio inferior me dando conta do 
que estava fazendo, estava achando qualidades no inimigo.
             Estava admirando algo atraente nele assim como um inseto acha o aroma de uma planta  
carnívora atraente se aproxima para ter mais daquela maravilha e... acaba morto. Foi aí que percebi  
que eles e as plantas carnívoras eram bem parecidos, usavam a mesma tática ou quem sabe o canto  
das  sereias.  Os  marinheiros  escutavam  suas  vozes  divinas,  viam  a  beleza  delas  e  ficavam 
enlouquecidos pela atração pulavam do navio e lá havia um tubarão com 132 dentes com a boca 
aberta esperando-os. E eu estupidamente estava admirando uma beleza perigosa igual aos insetos e 
os  marinheiros,  esperava não vê-lo mais  não queria ter mais de sua presença inebriante ou seu 
perfume embriagante, sua voz hipnotizante...
             ― Lavígnia? - A voz de Juliana soou tirando-me de meus pensamentos.
             ― Vamos ficar o resto da tarde aqui ou vamos atravessar?
Ela perguntou indicando o  sinal  fechado e alguns  motoristas  de cara  feia,  pigarrei  e  comecei  a 
caminhar para o outro lado.
             ― Não vai escapar do nosso querido personal radical.
Juliana avisou e eu engoli em seco não achando graça nenhuma no trocadilho.
             ― Eu nem estava pensando nisso. - Eu disse falando a verdade.        
             ― Sei...
             Ela ironizou enquanto subíamos a escada, quando chegamos ao segundo andar o salão 
estava todo iluminado e o sol entrava pelas enormes janelas de vidro. Fomos direto para o vestiário 
antes  de  encarar  a  fera  radical  do  Rodrigo,  não  havia  muitas  garotas  lá  quando  entramos. 
Geralmente o movimento aumentava por ali depois das seis quando todo mundo sai do trabalho.
             ― O que vai fazer no final de semana? - Perguntei só para puxar papo enquanto abria minha 
mochila.
             ― Logo você vai saber. - Juliana respondeu tirando um short azul e uma blusa branca da  
bolsa.
             ― Nossa! Para que todo esse mistério?  -  Reclamei pegando minha legging vermelha e blusa 
também vermelha.
             ― Porque estou louca para ver sua cara quando souber.
             Ela disse sorrindo ansiosa e eu revirei os olhos, o que poderia ser assim de tão ruim afinal?  
Troquei de roupa e guardei as outras dentro da mochila, coloquei tudo dentro do armário, fui até em 
frente ao espelho e comecei a trançar meus cabelos enquanto Juliana ao meu lado prendia os cabelos 
num rabo de cavalo.
             ― Faz tanto tempo que eu não malho que acho que estou toda enferrujada.

            ♦             ♦ 6060  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

Ela me disse enquanto saíamos do vestiário.
             ― Não se preocupe, Rodrigo vai dar um jeito nisso.
             Eu disse com satisfação, um leve gostinho de vingança por ela não ter me contado nada e  
estar louca para ver minha expressão de horror. Acenei para Yasmim e Gabriela na recepção.
             ― E aí já sabe da novidade?
Yasmim perguntou com expectativa e eu franzi o cenho, já estava abrindo a boca para perguntar o 
que era quando Juliana se meteu.
             ― Não conte a ela ainda.
             ― Ah... Então ela ainda não sabe.  - Yasmim murmurou falando de mim como se eu não 
estivesse ali.
             ― Mas o que é afinal? - Explodi, quanto mistério, já estava demais.
             ― E aí meninas? - Ouvi a voz de Rodrigo se aproximando - Oi dama de vermelho, quer matar  
alguém do coração?

Ele perguntou divertido apontando com o polegar para trás onde dois rapazes olhavam na 
minha direção.
             ― Não, vou matar alguém esgoelado se esse alguém não me dizer agora mesmo o que está 
acontecendo. - Ameacei olhando diretamente para ele que torceu o nariz.
             ― Do que está falando? - Ele indagou levantando uma sobrancelha.
             ― Dos seus planos para o fim de semana.
Juliana disse saltitante, mal cabia em si de tanta expectativa pela minha reação.
             ― Ah... Isso, bem vamos acampar e fazer trilha em Bom Jesus.
Ele disse cruzando os braços malhados e eu abri a boca.
             ― Mas fica a mais de duzentos quilômetros daqui! - Eu disse alarmada.
             ― Eu sei, mas essa parte nós vamos de carro. - Rodrigo falou com a maior naturalidade e  
Juliana olhava para mim com um largo sorriso.
             ― Nós??? - Perguntei tomada de ligeiro pânico.
             ― Mas é claro, quer me dizer que você não vai querer ir?
             ― Nã...
             ― Ah, o que é isso Lavígnia está com medo de uma caminhada inocente pela floresta?
             ― Eu...
             ― Além disso pense no bem que isso vai lhe fazer, sabe como é sair do ar poluído da cidade  
grande.
             ― Mas...
             ― Respirar o ar puro das araucárias, tomar banho nas cachoeiras, andar à cavalo.
             ― Mas...  - Ele não me deixava falar nada.
             ― Pensei que ia gostar de ver seus avós também, eles moram lá não é?
             ― Sim, mas...
             ― Que ótimo, está tudo certo então - Ele disse descruzando os braços - Nos vemos aqui  
amanhã às sete da manhã.  
             ― Sete da manhã? - Perguntei horrorizada.   
             ― É, vamos em dois carros.
             ― Vamos? - Perguntei monossilábica e vi que Juliana se divertia a valer com meu horror.
             ― Sim, Juliana,Yasmim, Gabriela, Anderson, você e eu.
Ele resumiu sem ao menos perguntar se eu concordava com a ideia, o que era bem típico dele.
             ― Mas eu... - Comecei.
             ― Ah... Não esqueça de levar protetor solar, repelente de insetos, boné, cantil,óculos de sol,  
tênis com amortecedor, barras de cereal e duas mudas de roupas a não ser que queira ficar dois dias 
seguidos com a mesma roupa.  - Rodrigo falou parecendo uma cachoeira derramado suas toneladas 
de água em cima de mim.        
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             ― Isso me fez lembrar de levar antitranspirante. - Juliana disse e eu a olhei de boca aberta,  
mal tinha conseguido pronunciar duas palavras juntas desde que Rodrigo começou a falar.
             ― Mas como... - Tentei de novo.
             ― Você tem violão? - Rodrigo perguntou para mim.
             ― Não, eu...
             ― Eu vou levar. - Gritou Yasmim que estivera ouvindo a conversa toda com certeza rindo às  
minhas custas.    
             ― Ótimo então está tudo certo, vamos nos dividir entre o meu carro e o carro do Anderson. 
Rodrigo se referiu ao nosso amigo que dava aulas de artes marciais no andar de cima.
             ― Espere! - Eu disse alto levantando as mãos fazendo com que os dois me olhassem e 
finalmente se calassem.
             ― Você nem me perguntou se eu quero ir e já está me incluindo nos planos, como sabe se eu 
quero ir? - Protestei.
             ― Porque você  quer ir,  você  adora a natureza,  o ar  livre,  acampamento,  cavalos e 
principalmente ficar em forma. - Ele disse.
             ― Cavalos?
             ― Acho melhor passarmos na sua casa primeiro já que você mora mais longe.
Rodrigo pareceu dizer para si mesmo me ignorando completamente.
             ― Ah, dá para me pegar na minha casa também? - Juliana pediu.
             ― Claro, pego você e depois Lavígnia.
             ― Mas... - Começou meu monólogo de novo.
             ― Quem vai no nosso carro? - Juliana me interrompeu e eu a fuzilei com os olhos.
             ― Acho que só nós três assim o Anderson pega a Yasmim e a Gabi.
             ― Perfeito.
             ― Mas eu não...  - Eu ia dizer não mas eles me olharam tão suplicantes que desabei - Tudo  
bem, vou estar pronta às sete. - Murmurei derrotada e eles sorriram satisfeitos.
             ― Então está tudo certo, vamos começar a mexer esse corpo gatinhas.
             Rodrigo disse esfregando as mãos e precisei de muito auto controle para não dar um soco no  
nariz dele, eu odiava que me chamassem assim e ele sabia muito bem disso.
             ― Lavígnia, Juliana... Esteira leve só para aquecer não vamos pegar pesado hoje para amanhã 
ninguém estar moído e usar isso como desculpa para não ir. 
             Suspirei resignada e subi na esteira que ele programou, era quase impossível dizer não a 
Rodrigo, já que ele não dava a mínima chance de sua vítima protestar. E lá se foram meus planos 
para o fim de semana, eu pretendia revirar o prédio inteiro para encontrar a chave do arquivo 
histórico  mas  agora  esses  planos  sumiam  como  como  uma  dose  de  uísque  numa  reunião  dos 
Alcoólicos Anônimos. Não tinha mesmo jeito eu teria que ir mas até que isso não era lá tão ruim pois 
eu  poderia  visitar  meus  avós,  os  pais  da  minha  mãe.  Isso  claro  se  Rodrigo  já  não  tivesse  um 
itinerário completo para o dia de todo mundo, o que com certeza era certo.
             Comecei a planejar o que ia levar e me organizar mentalmente, teria que encontrar minha  
mochila de camping em algum lugar do meu armário. Escolher as roupas certas e passar na farmácia 
comprar repelente de insetos. Por volta de uma hora depois de fazer exercícios leves - já que Rodrigo 
não queria ninguém cansado ou lesionado para não faltar ao passeio - saí da farmácia munida de 
protetor solar com o fator mais alto que encontrei, repelente de insetos, curativos caso alguém se 
machucasse - no caso mais provável eu. Passei no supermercado e comprei muitas barras de cereal e 
uma garrafa para levar água.   
             Enquanto dirigia para casa, liguei o rádio e a música Um minuto para o fim do mundo do CPM 
22 começou a tocar. Eu amava todas as músicas da banda e essa de repente começou a se parecer  
muito com a minha vida. Comecei a cantar de forma distraída e logo percebi, que ela falava coisas 
que eu andava sentindo. Especialmente quando lembrava de um certo alguém.. Afinal de contas 
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quem é que fazia meu mundo acabar, fazia com que eu perdesse o chão sob meus  pés e que me 
faltasse o ar para respirar? Imediatamente a cena em que  ele me envolveu em seus braços de aço 
surgiu assim como na frente da academia quando o olhar que ele me lançou, fez o chão sumir sob 
meus pés e só de imaginá-lo meu ar já faltava.
             ― Droga, isso não! 
             Repreendi a mim mesma, mas tive que admitir que quando ele aproximou os lábios do meu  
pescoço, eu realmente vi toda minha vida em sessenta segundos. Só mais uma volta do ponteiro do 
relógio para viver. Porém, ele não me matou e sei que poderia tê-lo feito. Mas o fato é que o meu  
mundo real acabava pois perto dele, o sobrenatural era verdade. Revirei os olhos e desliguei o rádio, 
não queria relacioná-lo à uma das minhas músicas favoritas. Eu não queria e provavelmente não 
veria mais aquele vampiro convencido na minha vida se tivesse sorte. Logo arei em frente de casa. 
As luzes já estavam acesas.
             ― Lá se vai meu fim de semana. - Resmunguei bem baixinho enquanto entrava na sala branca 
e verde limão, era sexta-feira e Mariana não tinha aula nas sextas então estava estirada no sofá 
vendo televisão. - Oi.
Eu disse distraída.
             ― Oi, foi às compras é? - Ela perguntou olhando para as sacolas em minha mão.
             ― Sim... - Eu disse deixando os ombros caírem - Me meteram numa enrascada no fim de  
semana, fui comprar algumas coisas afim de assegurar que eu volte viva no domingo à noite.
             ― O quê? - Ela sondou levantando uma sobrancelha, suspirei.
             ― Rodrigo vai levar todo mundo, incluindo eu, para fazer trilha em Bom Jesus sendo que no  
sábado  à  noite  iremos  acampar.  -  Eu  falei  fingindo  descaradamente  uma  empolgação  que  não 
existia.
             ― Sério? Que legal. - Mariana disse voltando a deitar no sofá não parecia que era tão legal,  
achei que ela disse isso só para me dar um apoio moral, essas coisas.
             ― Gostou? Tem lugar sobrando no carro quer ir? - Perguntei irônica enquanto subia as 
escadas.
             ― Não obrigada, tenho que estudar para umas provas mas fica para a próxima.
Ela disse descaradamente com uma evasiva mas não me enganou.
             ― Tem certeza? Vai ser tão legal, vamos até sair às sete da manhã.
             ― Nossa! É muita diversão para mim prefiro a chatice de dormir até as dez horas sabe?  Não 
respondi,  subi  as  escadas resmungando e abri  a  porta do meu quarto.  Néftis  brincava com sua 
inseparável bolinha de lã cor de rosa que já estava em frangalhos.
             ― Não viu nenhum vampiro por aqui hoje? - Perguntei encarando aqueles dois olhinhos 
verdes claros que me encaravam curiosos. - Acho que não.
             Eu disse afagando sua cabeça e ela começou a ronronar. Depois de largar as sacolas sobre a  
cama, coloquei o CD do Strike pra tocar. Escolhi a música Até o Fim - uma ótima música - E fui atrás 
da minha mochila, escolhi roupas apropriadas para uma trilha e minutos depois estava com tudo 
arrumado.
             O que mais? Me perguntei repassando a lista de Rodrigo rapidamente... "Acho que é tudo", 
pensei olhando minha mochila meio vazia.
             ― A câmera!   
             Lembrei indo até o rack para pegá-la eu a deixava perto da televisão, verifiquei se as pilhas  
estavam carregadas e constatei que não estavam então as coloquei no carregador e pus na tomada de 
energia. Lancei um olhar de dúvida para meu MP4, ponderando se deveria levá-lo. Mas não era uma 
boa ideia, estava indo para um lugar onde o que mais se ouvia era o som do canto dos pássaros e  
das cigarras e à noite os grilos, além das cachoeiras e do vento e desisti da ideia de levá-lo.
             Depois de verificar tudo mais uma vez, desci para a cozinha. Coloquei o jantar no micro-
ondas e depois levei-o para a bancada de mármore.
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             ― Nossa, que dor nas costas. - Mariana choramingou aparecendo na cozinha.     
             ― É nisso que dá ficar horas no sofá assistindo televisão.
             ― É um sacrifício bem recompensado, o que tem para o jantar? - Ela perguntou abrindo a  
geladeira.
             ― Espaguete com bolinhas de soja. - Tentei.
             ― Éca! Como consegue comer essa coisa?
             ― Porque é bom, você devia experimentar algum dia. - Sugeri vendo-a pegar um prato.
             ― É, quem sabe algum dia bem lá no futuro. - Balancei a cabeça enquanto enrolava o  
espaguete no garfo, Mariana pôs seu prato no micro-ondas e sentou-se na minha frente.
             ― Que foi? - Indaguei vendo que ela me olhava fixamente.
             ― Não parece mais tão irritada por ter que passar o final de semana caminhando no meio do  
mato com mosquitos, pernilongos, borrachudos...
Ela continuou seu discurso sobre a fauna local e eu revirei os olhos. 
             ― Mutucas, morcegos...
             ― Morcegos!? - Falei sobressaltada.
             ― É morcegos, sabe como é eles adoram cavernas e lá em BJ tem muitas cavernas.
             ― Morcegos?!
             Repeti amedrontada, eu não sei explicar mas o verdadeiro pavor por esses mamíferos 
voadores sempre me acompanhou. Eu entrava em pânico com a simples menção da presença de 
morcegos por perto. Ainda mais na ocasião em que eu estava lendo Drácula e a capacidade dele de 
se transformar em um enorme e horroroso morcego hematófago fez o meu pavor dobrar ou melhor 
triplicar.  Eu  esperava  muito,  muito  mesmo  que  essa  parte  da  lendas  dos  vampiros  não  fosse 
verdadeira.
             ― Sim, morcegos - Ela disse levantando-se - Eles saem das cavernas no final da tarde para  
pegar insetos e essas coisas mas não se preocupe pois eu acho que eles nem vão ligar para você. - 
Mariana disse colocando seu prato sobre a bancada e virou-se para pegar um garfo na gaveta.
             ― Eu espero mesmo. - Disse raspando meu prato com o garfo.
             ― Onde vocês vão acampar? - Ela perguntou sentando-se e eu me dei conta de que não sabia.
             ― Não sei, nem perguntei. - Respondi fazendo-a torcer o nariz.
             ― Concordou em ir para um lugar que nem sabe qual é?
             ― É que você não conhece o Rodrigo. - Resmunguei apoiando os cotovelos na bancada e  
coloquei o rosto entre as mãos.
             ― É? Por quê?
             ― Porque quando ele enfia uma coisa na cabeça e a coloca no plano pode esquecer qualquer  
chance de argumentação, ele nem deixa você falar e acaba vencendo pelo cansaço.
             ― Ah...
             ― Por isso mesmo que acabei concordando em ir sabe-se lá onde só para ele calar a boca. - 
Choraminguei e ela riu.
             ― Brincadeiras à parte eu acho que você vai adorar.
             ― Eu sei, bom Jesus é demais.
             ― Se eu não tivesse mesmo que estudar iria com vocês 
Ela confessou e eu me senti um pouquinho melhor.
             ― Não se preocupe com isso, tenho certeza de que Rodrigo vai inventar outra dessas  
rapidinho e aí você vai. - Expliquei.
             ― Será?
             ― Mas com certeza. - Assegurei-lhe e me levantei para lavar meu prato, quando terminei  
coloquei-o no escorredor de louças para secar assim como o garfo.
             ―--Bem... Eu já vou dormir pois vou ter que acordar bem cedo amanhã.
Expliquei secando as mãos quando ela levantou-se para lavar o prato dela.
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             ― É, vai ter que acordar lá pelas seis.
             ― Seis horas da manhã, hora da diversão! - Exclamei irônica e ela riu.
             ― Boa noite.
             ― Boa noite. 
             Respondi antes de voltar para meu quarto. Quando entrei o rádio já tocava outro CD, peguei  
o controle remoto do rádio e o desliguei. Néftis não estava lá e automaticamente lancei um olhar 
desconfiado para o quarto. Mordi o lábio ao lembrar da noite que ele esteve ali. Suspirei ao me dar 
conta que a coisa que mais fazia ultimamente,  era pensar nele.  Sacudi a cabeça e fui escovar os 
dentes, vesti meu short doll e fui para a cama. Eu não queria mais pensar naquele assunto, aquele era 
meu final de semana e eu queria fingir, que era uma pessoa normal. Não a garota dos vampiros! 
Revirei os olhos e peguei o despertador.  Olhei espantada para ele me perguntando como ainda 
funcionava,  depois  de tantas vezes em que eu o atirei  no chão.  O programei  para despertar às 
horríveis  seis  horas  da manhã,  que absurdo acordar  essa  hora,  ainda  era  noite,  madrugada na 
verdade. Coloquei-o no criado mudo e desliguei a luz do quarto, precisava dormir muito bem e 
descansar pois ia ser um longo final de semana.    
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                                      6. Bom Jesus6. Bom Jesus  

Eu dormia profundamente quando o despertador tocou às seis da manhã, rolei na cama e 
gemi  alto  sentindo  que  a  trança  que  eu  fiz  no  meu cabelo  se  desfizera  e  agora  meus  cabelos 
formavam uma cortina castanha e desarrumada no meu rosto. Ainda com os olhos fechados tentei 
pegar o despertador o que é claro que eu não consegui pois minha coordenação motora não funciona 
muito bem antes das sete da manhã. O que eu consegui foi derrubá-lo no chão mais uma vez e  
mesmo assim ele não parou de tocar. Rastejei pela cama com os olhos semi cerrados e escorreguei  
pela  lateral  da  cama  caindo  sentada  no  chão  bem  ao  lado  do  despertador  que  tocava 
escandalosamente.
             Olhei ressentida para ele e pensei em atirá-lo da varanda mas aí provavelmente eu acertaria a 
cabeça de um dos cachorros, mudei de ideia. Fiz ele ficar quieto e o coloquei de volta no criado 
mudo, dobrei os joelhos e apoiei a testa neles fechando os olhos, que sono, eu murmurei para mim 
mesma.  Fiquei  alguns  minutos  na  mesma  posição  e  depois  imaginei  Rodrigo  buzinando 
freneticamente na frente do portão e acordando os vizinhos que provavelmente começariam a atirar 
sapatos na direção dele. Virei para a cama e com um esforço enorme me apoiei nela conseguindo 
finalmente me colocar em pé, bem mais ou menos, arrastei os pés até o banheiro e ainda com os 
olhos fechados tirei a blusa e o short e os atirei em qualquer lugar. Bati  na porta do banheiro e 
tropecei na toalha.
             O que com certeza ia me fazer acordar era um banho, então fui até o box enquanto xingava a 
porta e a toalha e liguei o chuveiro. Sem verificar a temperatura da água pulei para debaixo da água 
quase no mesmo instante em que pulei para fora dela. Estava fria! Bem pelo menos serviu para que 
meus reflexos acordassem e meus olhos se abrissem mesmo contra a vontade, mudei a temperatura 
da água para morna e liguei o chuveiro bem forte.  Fechei os olhos,  prendi a respiração e entrei 
debaixo da água com os rosto virado para cima como se olhasse para o chuveiro, deixando a água 
bater no meu rosto.
             Depois de uns dois minutos totalmente imóvel debaixo da água peguei o xampu e lavei meus 
cabelos, passei condicionador, me enchi de espuma do sabonete líquido hidratante e depois deixei a 
água levar tudo isso pelo ralo. Saí do box me sentindo bem mais desperta mas ainda com sono, me 
sequei e voltei para o quarto, decidi já ir vestida com a legging e a blusa que havia escolhido para  
vestir lá. Tirei-as da mochila e vesti, tirei o tênis também e coloquei, de repente arregalei os olhos 
lembrando de uma coisa.
             ― As pilhas! 
             Eu disse correndo para tirar o carregador da tomada, ele estava muito quente e tive que  
largá-lo no chão enquanto chacoalhava as mãos no ar. Deixei o carregador ali para esfriar e voltei 
para o banheiro a fim de pentear meus cabelos.  Depois arrumei a cama e desci para a cozinha, 
coloquei pó de café e água na cafeteira e apertei o botão vermelho que acendeu e pôs a cafeteira para 
trabalhar. Enquanto esperava abri a porta da cozinha e saí para o pátio.
             A água da piscina estava azul e tranquila e as dezenas de flores coloridas nos canteiros  
balançavam suavemente com a brisa. Mirei o céu risonho e límpido constatando que seria um lindo 
dia quente de verão. Respirei fundo o ar fresco da manhã e ouvi o som da cafeteira avisando que o  
café já estava pronto, voltei para a cozinha e a desliguei, peguei uma xícara e a enchi com café. 
Coloquei açúcar e saboreei com gosto esperando que aquilo me despertasse um pouco mais, depois 
de terminar o café fiz um belo sanduíche de queijo branco com alface e comi sem pressa pois ainda 
eram seis e quarenta, faltavam vinte minutos para meu querido amigo maluco aparecer.
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             Depois de comer limpei a bagunça e subi as escadas correndo. Entrei no meu quarto indo  
direto para o banheiro escovar os dentes, depois disso resolvi passar um pouco de brilho labial com 
glitter,  não havia nada de errado em um pouco de maquiagem antes de uma viagem cansativa.  
Assim que voltei ao quarto, peguei Néftis da cama e a abracei.
             ― Vou sentir a sua falta sabia?
             Perguntei ouvindo-a ronronar alto, coloquei-a de volta na cama e tratei de arrumar o que 
faltava em minha mochila. Peguei as pilhas e as coloquei na câmera e virei as costas deixando a 
porta aberta  para Néftis  poder entrar e sair  quantas vezes quisesse.  Desci  as  escadas sem fazer 
barulho e abri a porta da frente, vi que os raios de sol já ganhavam o céu. Fechei a porta pois ia ficar 
por ali mesmo, já que Rodrigo não iria demorar para chegar. Foi quando notei uma coisa estranha, 
não ouvi o canto dos pássaros. No meio do condomínio tinha um pequeno bosque com árvores  
grandes e frondosas e vários eucaliptos altos, ficava do outro lado da casa que ficava na frente da  
minha. Eu podia ver as árvores dali e também ouvir a orquestra que os pássaros faziam àquela hora 
da manhã e era muito estranho não ouvi-los. Olhei desconfiada para as árvores silenciosas e me 
perguntei o que podia ter acontecido.
            "Bem, talvez seja tão cedo que nem os passarinhos acordaram ainda", pensei de repente ouvi o som 
suave de penas agitando-se e olhei para uma das palmeiras plantadas perto dos degraus da entrada 
e vi dois pássaros rabo-de-palha. Estreitei os olhos confusa, era bem raro que eles pousassem ali, eu 
estava olhando distraída enquanto me aproximava devagar para não espantar os pássaros quando 
senti  uma coisa quente e  fofa bloqueando meu caminho.  Tarde demais  para evitar um tropeço, 
segurei  desesperadamente  a primeira  coisa  que vi  -  para  evitar  cair  de cara  no chão -  e  acabei 
abraçada na palmeira. Olhei para trás e vi que tinha tropeçado em um dos cachorros. Me recompus 
olhando  para  cima  onde  os  passarinhos  me  encaravam  curiosos  mas  não  haviam  fugido,  que 
estranho.
             ― Vinagre, você não tem outro lugar para dormir não?
             Perguntei mal-humorada para o pastor alemão que apenas balançou o rabinho mostrando 
que não tinha dado a mínima para minha bronca. Levantei uma sobrancelha e torci o nariz olhando 
para Vinagre que ainda me fitava com aqueles olhinhos castanhos e balançava o rabinho, muito para 
meu coração de manteiga.
             ― Ah... Tudo bem eu desculpo você.
             Disse enquanto afagava a cabeça dele, uma buzina soou tímida na frente do portão e eu 
comecei a caminhar na direção dele.  Como morava em um condomínio fechado os muros eram 
baixos,  mas  um belo  dia  meu pai  em um dos  seus  ataques  de  histeria  mandou colocar  grades 
verticais em cima dos muros. Então os muros brancos tinham um metro mais ou menos e daí para  
cima dois metros de grades brancas, o portão também era grande e gradeado. Vi a picape preta de 
Rodrigo parada na frente do portão, fui até e lá e Júlio abriu o portão para mim.
             ― Bom dia. - Disse ele.
             ― Bom dia Júlio.
             Respondi indo na direção da picape, alguém abriu a porta da frente pelo lado de dentro. O  
carro de Rodrigo era bem o estilo dele uma Adventure de quatro portas e bom espaço aberto atrás 
que estava cheio de coisas cobertas por uma lona preta e cordas amarelas. Engoli em seco imaginado 
o que poderia estar oculto ali.
             ― Agora é tarde para desistir.
Juliana falou toda sorridente do banco de trás, estava com os cabelos presos em um rabo de cavalo e 
estava vestida toda de azul escuro.
             ― Bom dia - Cumprimentei tirando a mochila e subindo no carro - Na verdade não dava para  
escapar desde o primeiro minuto. - Resmunguei.
             ― Oi Nia. - Alguém disse do banco de trás e eu arregalei os olhos, só tinha uma pessoa - fora  
da minha família - que me chamava assim. Olhei para trás e dei de cara com Tiago, o irmão mais  
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novo do Rodrigo. 
             ― Rodrigo convenceu você também é? - Perguntei passando minha mochila para ele colocar  
em algum canto lá atrás. 
             ― Na verdade eu não tive escolha. - Tiago reclamou pegando minha mochila.
             ― Sei bem como é. - Afirmei colocando o cinto de segurança enquanto o carro começava a se 
mover.
             ― Isso porque eu tenho um ótimo poder de persuasão.
             Rodrigo afirmou com um sorriso enorme, seus cabelos pretos estavam molhados e ele usava 
bermuda cáqui e camiseta branca. O cheiro da loção pós barba dele enchia o ambiente.
             ― Não cara é porque você é chato pra caramba! - Tiago reclamou lá de trás e todos rimos.
             ― Fica quieto aí, foi você quem quis vir e quem é que pediu sua opinião hein garoto? - 
Rodrigo rosnou e eu me inclinei para ligar o rádio.
             ― Ei, eu não sou tão mais novo que vocês. - Tiago protestou, ele tinha dezoito anos e estava  
no último ano do colégio.
             ― Para mim é um pirralho. = Rodrigo provocou enquanto eu procurava uma música legal.
             ― É porque você é um velho. - O outro devolveu.
             ― Vocês dois são muito chatos, calem a boca!  
Juliana  fingiu  um  tom  de  repreensão  enquanto  eu  aumentava  o  volume  do  rádio  depois  de 
encontrar Vamos Fugir do Skank.
             ― Essa música é muito boa. - Rodrigo elogiou.
             ― É muito legal. - Tiago concordou.
             ― Combina com nossa aventura. - Ouvi Juliana falar lá trás.
             ― É, vamos fugir pra outro lugar baby, vamos fugir para Bom Jesus.
Rodrigo brincou aproveitando a letra da música.
             ― BJ para os íntimos. -Recomendei.
             ― Está bem, vamos fugir para BJ baby.
             ― Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul, céu azul, céu azul...
Tiago e Juliana berravam lá trás e eu ri  sentindo que meu humor quanto àquela viagem estava 
mudando.    
             ― Pois diga que irá, irá já, irá já pra onde o sol beija você, você beija-me só, marajó, marajó...  -  
Rodrigo juntou-se ao coro e eu abri a janela do meu lado sentindo o vento no meu rosto.
             ― Qualquer outro lugar comum outro lugar qualquer, Guaporé, Guaporé..
             "Se não pode com eles, junte-se a eles", pensei juntando-me ao coro da música que pelo jeito 
seria a trilha sonora daquela viagem. Quando passamos pela portaria do condomínio vi o guarda e o 
porteiro  trocarem um  olhar  e  balançarem  a  cabeça  sorrindo,àquela  hora  eu já  havia  esquecido 
completamente que não queria ir naquela viagem. Quando entramos na BR 116 saindo de Porto 
Alegre vimos o Eco Sport vermelho do Anderson. Rodrigo buzinou várias vezes e outra buzina 
respondeu do carro.  Acenamos quando passamos por eles  que também estavam com as janelas 
abertas, vi Gabriela se debruçar sobre os bancos da frente para acenar para nós.
             ― Quanto tempo até BJ? - Juliana perguntou e Rodrigo torceu o nariz.
             ― Não sei ao certo acho que umas três horas mais ou menos.
Vi pelo espelho Juliana revirar os olhos e afundar-se no banco.
             ― Agora é tarde para desistir. - Provoquei-a com um sorriso e ela balançou a cabeça e olhou  
para o lado.
             ― Por onde vamos? - Indaguei.
             ― Pela BR-116 e depois vamos pegar a RS-476. - Respondeu ele sem tirar os olhos da estrada.
             ― Hmmm,é o caminho mais longo - Observei - A que velocidade estamos?
             ― Oitenta por hora. - Rodrigo me disse.
             ― Bem... BJ fica a 253 quilômetros por esse caminho, numa velocidade de oitenta por hora  
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devemos chegar lá em - Eu fazia as contas mais para mim mesma do que para eles - Por volta de três 
horas e uns vinte minutos mais ou menos.  -  Conclui feliz por lembrar de como se fazia esse cálculo.
             ― Como você sabe? - Tiago indagou lá de trás.
             ― Física, quando quiser descobrir o tempo basta dividir a distância pela velocidade.  
Expliquei virando para trás.
             ― Legal, você é inteligente Nia.
             ― Obrigada e... - Virei para frente - Não me chame assim.
             ― Por quê? É tão bonitinho. - Juliana observou com escárnio.
             ― Porque não estou no jardim de infância, o que você vai sentir se eu começar a chamá-la de 
Juju? - Perguntei irônica e ela abriu a boca hesitante.
             ― Ia me sentir no jardim de infância. - Ela admitiu.
             ― Ótimo então não se fala mais no assunto.
             Tiago disse antes de voltar a cantarolar a música que tocava no rádio, olhei para a paisagem  
ao meu lado que com o passar dos minutos ia mudando. Casas, depois campos,árvores, trechos de 
mata fechada, campos de novo, casas... Olhei pelo retrovisor para o carro atrás de nós e suspirei 
afundando no banco, fechei os olhos um pouquinho pois eu estava com sono ainda. Olhei no meu 
relógio e eram sete e quarenta, gemi baixinho e me espreguicei toda fechando os olhos de novo 
ouvindo piadinhas sobre eu não estar acostumada a acordar tão cedo. Dei de ombros ignorando-os 
completamente me acomodando melhor no banco, ouvi-os cantando Na Sua Estante da Pitty.
              A música  estava  muito  boa está  muito  boa,  pena que Tiago  e  Juliana estivessem 
assassinando-a já que pareciam duas gralhas raivosas brigando. Comecei a cantarolar a música para 
mim mesma enquanto fazia alguns planos para quando chegássemos em BJ. Que fica nos Campos 
de Cima da Serra região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Uma bela e charmosa cidade com 
pouco mais  de  doze mil  habitantes,  privilegiada  por  lindas  matas  e  cachoeiras.  O que eu mais 
gostava eram as matas centenárias de araucárias e gostava de investigar os vestígios dos primeiros 
habitantes da região, os índios Kaingang.
     É claro que tomar banho nas piscinas que as cachoeiras formavam competiam ferozmente com 
tudo isso pela minha preferência. O carro deslizava suavemente pela estrada e meu sono parecia ter 
aumentado. Me movi no assento, estiquei as pernas e deixei minha cabeça pender para o lado estava 
quase dormindo quando Um minuto para o fim do mundo do CPM 22 começou a tocar e aí foi que o 
coro aumentou pois os três começaram a cantar juntos, todo mundo gostava dessa música pelo jeito.  
Abri os olhos rapidamente e mordi o lábio pesarosa, eu amava essa música mas ela me fazia lembrar 
de alguém que eu não queria lembrar, trinquei os dentes com força."Vampiro idiota", eu pensei não 
permitindo  que  ele  tivesse  mais  influência  sobre  a  minha  vida,  eu  queria  e  eu  ia  esquecer 
completamente dos encontros que tive com ele, mesmo que em um deles eu quase tenha morrido.
             ― Para onde estamos indo exatamente? - Perguntei a Rodrigo, afim de tirá-lo do centro de 
meus pensamentos.
             ― Trilha Dona Luíza na pousada Truta Rodrivaris. - Ele disse olhando rapidamente para 
mim.
             ― Hmmm,é bem legal lá mas pelo que eu saiba não tem camping. - Observei.
             ― Tive que mexer uns pauzinhos - Explicou ele e eu imaginei como tinha conseguido - Já foi 
lá?
             ― Sim mas nunca me aventurei na trilha toda.
             ― É verdade que tem cachoeiras? - Tiago perguntou.
             ― Tem três nessa trilha.
             ― Legal, nunca vi uma cachoeira. - Levantei as sobrancelhas incrédula e olhei para trás.
             ― Com o irmão que você tem vai me dizer que nunca foi empurrado por ele para descer uma  
cachoeira de rapel? Não acredito! - Ironizei vendo Tiago balançar a cabeça em negativa.
             ― Nossos pais não deixavam eu ir com ele até que completasse dezoito anos e assumisse os  
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riscos sozinho. 
             ― Faz sentido. - Me virei novamente.
             ― Ah... Qual é pessoal? Não exagerem tanto. - Rodrigo pediu com os olhos fixos na estrada. 
             ― É... Até hoje ninguém morreu - Juliana informou - Quer dizer eu quase morri do coração 
daquela vez do para-quedas.
             ― Paraglider. - Rodrigo e eu dissemos juntos.
             ― Que seja, o fato é que eu quase morri mesmo. - Ela assegurou.
             ― Qual é a estatística para pessoas que morrem de medo? - Tiago indagou zombeteiro e  
todos nós rimos exceto Juliana.
             ― Isso não tem graça! - Ela reclamou.
             ― Foi engraçado. - Rodrigo discordou e eu ri.
             ― Talvez você seja o primeiro ser humano na história que quase morreu de medo ao pular de 
paraglider Juju, veja para o lado bom você quase entrou para a história.
Tiago provocou e ela arregalou os olhos, vi pelo espelho.
             ― Fica quieto seu moleque. - Ela dizia enquanto lhe enchia de tapas e ele tentava defender-se.
             ― Calma Juju. - Tiago provocou mais uma vez.
             ― E não me chame assim! - Ela disse incomodada batendo com o estojo da câmera digital na 
cabeça dele.
             ― Aiiiiii. - Tiago reclamou encolhendo-se no banco.
             ― Viu no que dá colocar apelido nas pessoas? - Censurei-o.   
             ― Está bem, está bem que coisa... Onde foi parar o senso de humor das pessoas?
             ― A Juliana nunca teve senso de humor. - Rodrigo alfinetou.
             ― Você também? - Juliana ralhou lá de trás.
             ― Só estou concordando.
             ― Rodrigo faça um favor, fique quieto e dirija.
             Ela disse ainda brava e eu ri olhando pela janela, o restante do trajeto foi feito da mesma  
maneira cheio de piadinhas, tapas, objetos voando pelo carro etc.
Eram por volta de dez horas da manhã quando o carro parou na pousada Truta Rodrivaris em Bom 
Jesus,  eu me espreguicei e depois deixei os ombros caírem antes de descer do carro, o carro do 
Anderson vinha logo atrás.
             ― Até que enfim, chegamos e vivos! - Tiago brincou se espreguiçando do lado do carro.
             ― Estou exausta de ficar parada. - Juliana disse alongando-se quando parou ao meu lado,  
nossos amigos do carro vermelho já pulavam para fora do mesmo.
             ― E aí Lavígnia, Juliana? - Anderson acenou para nós.
             ― Oi. - Resmunguei vendo Juliana acenar para ele.
             ― Oi meninas, como foi a viagem? - Yasmim perguntou me abraçando e depois abraçou  
Juliana.
             ― Foi bem divertida, oi Gabi. - Informei-a enquanto acenava para Gabriela.
             ― É nós vimos a bagunça do nosso carro. - Gabriela disse olhando para Tiago que parava ao  
nosso lado.
             ― Ihhhh... Olha quem está aqui, já tem idade para aventuras radicais Tiaguinho?
Ela provocou e ele revirou os olhos.
             ― Eu já tenho dezoito anos!  - Ele ralhou.
             ― Viu só? Vento que venta lá venta cá, não passou a viagem toda arrumando apelidinhos  
para Juliana e eu? Toma essa! - Brinquei ao ver a expressão ofendida dele com a pergunta de Gabi.
             ― Eu não ligo, pode me chamar como quiser. - Devolveu ele.
             ― Ah é? Então posso te chamar de besta quadrada?
Juliana perguntou com uma risada e ele arregalou os olhos levantando as mãos como se estivesse 
sendo revistado pela polícia.
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             ― Também não precisa exagerar, pega leve.
             ― Pestinha então? - Yasmim indagou com uma risada.
             ― Pequeno aprendiz. - Gabi sugeriu.
             ― Ainda gosto mais de besta quadrada. - Juliana informou enquanto todos riam.
             ― Que tal o garoto que ainda tem medo de escuro? 
Rodrigo sugeriu aparecendo ao lado de Anderson, eles estavam resolvendo as coisas com os guias 
do nosso acampamento.
             ― O quê? Não acredito você tem medo de escuro? - Juliana provocou e Anderson veio até  
mim para me cumprimentar.
             ― Oi Lavígnia. - Ele disse antes de eu sentir seu beijo estalar na minha bochecha.
             ― Como vai Anderson? - Perguntei quando ele me soltou.
             ― Bem ansioso para esse passeio. - Disse indo cumprimentar as meninas.
             ― Eu não tenho medo de escuro! - Tiago ainda protestava.
             ― Ah... Bebê eu vou colocar uma lanterna mágica na sua barraca à noite e aí o escuro não vai  
te pegar tá bem? - Juliana provocou-o com a voz como se estivesse falando com uma criança e todo 
mundo caiu na risada.
             ― Ah...
             Tiago resmungou virando as costas e todos fomos na direção da pousada, o dia estava lindo 
o  céu completamente  azul  sem uma única  nuvem deixava o  sol  brilhar  livremente.  As  árvores 
pareciam ainda mais verdes e eu pude até mesmo sentir o cheiro delas, cheiro de natureza, cheiro de 
folhas verdes, terra e perfume das flores misturado ao som do canto dos vários pássaros por ali.
             ― Estou morto de fome! - Tiago disse enquanto entrávamos no restaurante da pousada.
             ― Dizem que aqui servem um café de primeira. - Anderson disse enquanto sentava-se à uma 
das mesas. Tivemos que juntar duas mesas e pegar mais cadeiras para podermos sentar todos juntos. 
Tiago sentou ao meu lado e Yasmim do outro. 
             ― É, eu li na internet que o tal do café tropeiro é ótimo. - Gabi falou toda animada.
             ― Cadê o garçom? Garçooooom! - Tiago berrou e eu ri.
             ― Calma garoto que desespero é esse? - Rodrigo perguntou.
             ― É que eu estou com fome! Garçoooooom!
             ― Fica quieto não está vendo que está nos fazendo passar vergonha!?
Juliana o repreendeu quando do garçom apareceu meio irritado.
             ― O que vão querer? - Ele perguntou solícito.
             ― Hum, quero um café tropeiro com tudo que tem direito. - Tiago disse ao meu lado.
             ― Eu também. - Alguém pediu.
             ― Eu também. - Mais alguém, quando todos haviam pedido o pobre do garçom olhou para 
mim parecendo cansado de tanto anotar pedidos. Fiquei com pena dele.
             ― Vou querer um suco de laranja e um sanduíche natural.
Ele olhou para mim como se agradecendo por eu não fazer um pedido extremamente complicado e 
individualizado. 
             ― Certo. - Ele murmurou se afastando.
             ― Será que vai demorar muito? Estou morto de fome!  - Tiago sondou olhando na direção em 
que o garçom sumira.
             ― Acho que sim, foram muitos pedidos. - Anderson falou do lado de Juliana.
             ― Adorei esse lugar. - Yasmim assegurou olhando em volta.
             ― É lindo mesmo. - Gabi falou.
             ― Estou louco para ver as cachoeiras. - Tiago disse ansioso.
             ― E eu quero ver as araucárias centenárias. - Yasmim disse ao meu lado.
             ― São lindas. - Assegurei-lhe enquanto dobrava e desdobrava um guardanapo.
             ― Ei vamos tirar uma foto? - Gabi perguntou levantando-se sem esperar por resposta  
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enquanto tirava a câmera da bolsa. 
             ― Junta todo mudo aí - Ela disse afastando-se uns passos - Sorriam.
             Tiago passou o braço nos meus ombros e me puxou para seu lado,Yasmim se debruçou sobre  
mim fazendo o sinal de paz e amor com os dedos. Juliana passou o braço pelo pescoço de Anderson 
que foi sentar no lugar de Gabi e Rodrigo fez uma careta na extremidade da mesa enquanto flash da 
câmera disparava. 
             ― Agora eu quero sair na foto também. - Gabi disse voltando para perto da mesa.
             ― Eu tiro. - Me prontifique me livrando do abraço esmagador de Tiago.
             ― Tá legal.
             Ela disse me entregando a câmera por sobre a mesa, eu peguei e dei a volta indo para a outra  
extremidade. Gabi sentou-se no meu lugar e foi imediatamente amassada por Tiago. Mirei a câmera 
neles e apertei o botão disparando o flash, depois de ver a foto no visor de LCD da câmera mirei a  
câmera e tirei outra foto pegando todo mundo desprevenido, reclamações e risinhos se misturaram 
enquanto eu voltava para a mesa. Devolvi a câmera para Gabi que levantou-se e deu a volta na 
mesa, Anderson se levantou e voltou ao seu lugar e Gabi sentou ao lado de Juliana.
             ― Seria legal uma com todo mundo junto. - Tiago murmurou.
             ― É... - Gabi concordou olhando em volta e levantou-se rapidamente parando uma rapaz  
magrelo de óculos.
             ― Pode tirar uma foto nossa por favor?
             ― Claro moça. - Ele concordou com simpatia e lá foi todo mundo para suas posições, o rapaz 
esperou alguns segundos e então o flash da câmera disparou.
             ― Obrigada. - Gabi agradeceu pegando a câmera que o rapaz lhe entregava.    
             ― Por nada.
             Ele disse timidamente antes de voltar para sua mesa, eu voltei para meu lugar e sentei  
cruzando as  mãos  sobre  a  mesa enquanto  olhava  ao redor.  Havia  mais  algumas  pessoas  e  me 
perguntei se iriam conosco, três garçons foram necessários para trazer nossos pedidos e em duas 
viagens.
             ― Oba!
             Tiago disse esfregando as mãos olhando para as delícias que haviam sido postas na mesa e  
eu ri,"adolescentes, sempre com fome"pensei. Durante o café da manhã conversamos sobre a trilha que 
faríamos no dia seguinte.  Depois  do café iríamos ir  à  cavalo  até  a primeira cachoeira  da trilha. 
Depois  almoçaríamos  na  pensão  e  então  teríamos  tempo  livre  até  as  quatro  horas,  quando 
deveríamos pegar as coisas e ir para o lugar do acampamento. Como eu esperava Rodrigo já tinha 
programado tudo e eu esperava poder escapar em algum momento para ir visitar meus avós.
             Depois do café Tiago saiu pulando pela pousada ansioso para andar à cavalo e ver a  
cachoeira. Yasmim e Gabi iam conversando e rindo na frente e eu fui até o carro de Rodrigo para  
pegar minha câmera. Aproveitei para pegar meu boné cor de rosa com glitter, não resisti de levar 
alguma coisa com cor e brilho em meio ao monocromático recomendado para uma aventura em 
meio à natureza. Meu cabelo já estava seco então amarrei-os em um rabo de cavalo e coloquei o boné 
passando meus cabelos pela abertura de trás do boné. Também aproveitei para passar mais protetor 
solar  e  pegar  meus  óculos.  Quando eu estava  indo  na  direção  de  onde  estavam os  cavalos  as 
meninas passaram por mim e me arrastaram de volta na direção do carro. 
             ― O que foi? - Perguntei levantando uma sobrancelha quando Yasmim e Gabi foram abrir o 
carro do Anderson e Juliana segurava meu braço saltitante.
             ― Sabia que o Anderson terminou com aquela megera da namorada dele?
Balancei a cabeça em negativa totalmente indiferente.
             ― Não, por quê? - Perguntei vendo-a abrir a porta de trás do carro e abrir a mochila dela.
             ― Como assim por quê? É claro que agora o caminho está livre para mim.
Ela disse feliz da vida e eu ergui uma sobrancelha por tás do meu óculos de sol.

            ♦             ♦ 7272  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

             ― Não acha que é meio cedo para isso? Quer dizer se ele terminou com ela há pouco tempo 
deve querer esperar um pouco até namorar outra vez.  - Ela deu de ombros.
             ― Eu sei mas ele vai precisar ter uma opção e então eu vou ficar por perto, entendeu?
             ― Opção?! Ah Juliana por favor. - Censurei enquanto ela fechava a porta do carro.
             ― O que foi? - Ela indagou surpresa e Yasmim e Gabi passaram por nós.
             ― Vamos lá garotas, a natureza nos espera. - Gabi convidou enquanto Yasmim fazia uma  
careta.
             ― Eu não sei andar à cavalo. - Ela resmungou enquanto Gabi puxava-a pelo braço.
             ― É fácil e só montar e segurar as rédeas. - Explicou ela.
             ― Você já fez isso antes?
             ― Não é a minha primeira vez. - Gabi respondeu radiante.
             ― Então como pode estar tão tranquila?   -  Yasmim perguntou em pânico, Juliana pegou meu 
braço e ficamos um pouquinho para trás olhei para ela curiosa.
             ― Acha que não tenho chance com o Anderson? - Eu suspirei.
             ― Claro que tem é que eu acho que deve ir com calma sabe?
             ― Sei. - Ela concordou pensativa quando nos aproximamos dos outros.
             ― Mas vocês irão formar um belo casal. - Incentivei-a e ela sorriu.
             ― Também acho.
             Ela disse com cumplicidade, Tiago estava com um sorriso enorme já montado em um lindo  
cavalo branco e marron. Yasmim olhava horrorizada para o belo animal na frente dela enquanto um 
dos  guias  da  excursão  tentava  persuadi-la  a  montar  porque  o  animal  era  manso.  Gabi  tentava 
montar com esforço mas com sorriso enorme. Seu um metro e sessenta e cinco dificultava um pouco 
a tarefa.  Um dos guias  apareceu com um cavalo  cor  de  chocolate  com uma mancha branca no 
focinho e me entregou as rédeas. Passei a mão entre as orelhas dele e virei para o guia que estava 
todo sorridente.
             ― Qual é o nome dele?  - Perguntei encantada com o lindo animal.
             ― Esse é o Chocolate,é bem manso e tranquilo você não terá problemas com ele.
Ele me informou orgulhoso e eu ri.
             ― Chocolate? Belo nome garotão. - Disse passando a mão ao longo do focinho dele.
             ― Quer ajuda para montar? - O guia perguntou solícito.
             ― Não obrigada.
             Eu agradeci montando no cavalo com facilidade, não era a primeira vez que eu 
montava, peguei as rédeas e acariciei entre as orelhas do Chocolate. Vi Yasmim fazer um drama 
enorme para montar no cavalo e quando conseguiu deitou-se na cela abraçando o pescoço do animal 
fazendo todo mundo rir. Rodrigo ajudou Gabi a montar no dela já que fazia uns três minutos que ela 
tentava em vão e Juliana se fez de vítima para Anderson ajudá-la a montar. Ela olhou para mim e  
sorriu com cumplicidade, devolvi o sorriso.
             Fiz o cavalo começar a andar num passo calmo e monótono atrás dos outros, o dia estava 
perfeito e o contraste das matas verdes com o azul intenso do céu era incrível. Eu estava me sentindo 
muito bem. Como eu havia decidido, os pensamentos que me perturbavam ficaram para segunda-
feira e eu me deixei envolver pela beleza e pela tranquilidade daquele lugar incrível. Puxei as rédeas 
fazendo o Chocolate diminuir o passo e os outros passaram por mim sem perceber que eu ficava 
para trás, respirei o fundo o cheiro do ar limpo e úmido pelas árvores e pela cachoeira perto dali.
             ― Aioooooooooooo Silver, ohhhhhhoooo!   
             Tiago - que eu não tinha visto ficar para trás - passou por mim gritando. Embora seu cavalo  
estivesse apenas trotando. Balancei a cabeça enquanto ria e me deixei levar pelo balanço lento e 
constante do corpo cavalo caminhando calmamente.  De repente a imagem de Ágatha surgiu na 
minha mente. Ela adoraria estar ali agora, bem... se fosse comparar Bom Jesus e Manaus no quesito 
natureza,Ágatha também estava em um lugar maravilhoso. Rodeada pela natureza do jeito que ela 
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gostava. Mas eu estava com saudades e quem sabe iria vê-la muito antes da formatura, outra porque 
eu estava louca para conhecer o teatro Amazonas que parecia um templo do bom gosto. Parecia um 
castelo encantado das selvas.
              Então comecei a planejar uma viagem para lá. Logo fiz o Chocolate diminuir o passo e parar,  
havíamos  chegado  ao  lugar  de  descanso  dos  cavalos.  Dali  devíamos  ir  a  pé  até  a  cachoeira. 
Desmontei do cavalo e dediquei alguns segundos para acariciar a crina dele enquanto os outros 
desmontavam. Juliana pediu para Anderson ajudá-la na tarefa. Tiago escorregou o pé no estribo e 
aterrizou com o traseiro no chão com tanta força, que uma pequena nuvem de poeira se levantou do 
solo seco. Os outros quase choraram de tanto rir. Encostei minha testa na cela afim de dar apoio 
moral à Tiago ao não mostrar que estava rindo, pelo menos não na cara dele. Gabí desceu do cavalo 
com muita graça para quem montava pela primeira vez e Yasmim precisou da ajuda do nosso guia. 
Começamos a caminhar depois de deixar os cavalos para trás.
             ― Estou bem, estou bem.
             Tiago dizia enquanto limpava as calças cheias de poeira quando Rodrigo perguntou se ele 
havia se machucado. O guia ia explicando sobre a fauna e a flora local enquanto passávamos pelas 
rochas,árvores e vários tipos de plantas. Andamos alguns minutos pela trilha e novamente me deixei 
ficar um pouco para trás. Peguei minha câmera digital no bolso da blusa e mirei o grupo na minha 
frente tirando uma foto. Depois virei-a na direção das árvores e tirei mais algumas fotos, talvez perto 
da cachoeira eu encontrasse algumas borboletas. Não demorou muito até ouvirmos o som da água 
descendo e batendo nas pedras, o ar ia ficando mais úmido e fresco o que era um alívio pois estava 
muito calor e o sol brilhava com força. Ouvi assovios e palmas quando finalmente chegamos na 
enorme e linda cachoeira de águas prateadas, que desciam com força do alto e terminavam com um 
grande estardalhaço de respingos gelados para todos os lados.
             ― Que lindo! - Alguém exclamou.
             ― É incrível! - Essa era a voz de Juliana.
             ― Podemos tomar banho aí? - Tiago perguntou ao guia.
             ― Eu disse que vocês iriam adorar. - Rodrigo disse orgulhoso.
             ― Mas eu não trouxe um biquíni.
             Gabi lamentou, eu me mantive parada observando a beleza da queda d'água e descobri o 
quanto aquele lugar me fizera falta. Tudo em BJ era lindo e verde, tinha tanta natureza, ar puro, paz, 
tranquilidade. Mordi o lábio ponderando a ideia de passar algum tempo ali, passar um tempo com 
meus avós, dormir no meu antigo quarto, eu costumava andar de bicicleta à noite na rua tranquila 
onde ficava a casa deles. Mas só de pensar em andar de bicicleta à noite entrava em pânico, talvez eu 
nunca mais fizesse isso. Era perigoso demais. Meu trauma pessoal e sobrenatural às vezes era bem 
mais forte do que eu. Mas por outro lado eu fazia isso desde sempre e nunca aconteceu nada, talvez 
ali em BJ não houvesse aqueles morcegos hematófagos em forma de gente.
             Talvez fosse mais seguro ali que em Porto Alegre, quem sabe fosse bem melhor morar ali,  
suspirei irritada lá estava eu novamente pensando neles. Eu não tinha como ignorar isso, o fato de 
que eu nunca mais seria uma pessoa normal. Nunca mais eu conseguiria passear durante a noite 
sem sentir um medo terrível, mesmo que talvez não houvesse esse perigo por perto eu jamais me 
sentiria  totalmente  segura.  Fechei  os  olhos  com força  e  suspirei,  será  que  ali  naquele  lugar  eu 
poderia fugir dos meus medos? É claro que não, eu não era só mais uma vítima deles eu era alguém 
cuja história estava há séculos entrelaçada misteriosamente com a deles.
             Eu não teria as respostas que queria se fugisse para outro lugar, eu não podia abandonar o  
Conselho  mesmo  que  o  que  eles  fizessem  parecesse  loucura,  eu  simplesmente  não  podia  fugir 
daquilo. Eu tinha uma missão dentro do Conselho pelo que eu havia entendido eu era parte daquilo, 
eu  tinha  tanto  para  descobrir,  descobrir  minha  própria  história  que  talvez  fosse  muito  mais 
assustadora do que eu podia aguentar. Meus pensamentos foram interrompidos pelo barulho de 
alguma coisa caindo na água, olhei imaginando que fosse Tiago que tivesse tropeçado e caído mas 
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pelo que vi parecia que ele caíra por vontade própria. Eu ri e cheguei mais perto da beirada da água 
onde Tiago, Gabi e Anderson estavam se molhando. Faziam caras e bocas para a câmera que Juliana 
segurava, aproveitei para registrar o momento também e tirei algumas fotos.  Rodrigo estava de 
braços cruzados olhando para os outros na água.

Yasmim havia tirado o tênis e caminhava molhando os pés, olhando interrogativamente para 
a água. Juliana se aproximou de Rodrigo para dizer alguma coisa e o guia olhava com atenção para 
os que estavam na água. Sentei numa rocha e respirei fundo, o ar era tão bom, tão puro, tão fresco e 
úmido. Olhei na direção das árvores verdes e frondosas e respirei fundo outra vez. Mirei minha 
câmera focalizando as árvores no visor de LCD e tirei algumas fotos, pelo canto do olho vi quando 
Yasmim entrou na água enquanto os outros comemoravam. Desliguei a câmera e apoiei as mãos ao 
lado do meu corpo na rocha quente, fechando os olhos, inclinei o rosto deixando o sol beijar minha 
pele.
             ― Ei! Lavígnia - Anderson gritou da água e eu olhei rapidamente - Vai ficar aí torrando no 
sol ou vai dar um mergulho também? - Abri a boca para responder quando Yasmim gritou também.
             ― É, vem a água está uma delícia.
             ― É funda e fria! - Tiago completou e eu sorri.
             ― Não obrigada, prefiro manter minha roupa seca. - Falei puxando um pouco minha blusa 
para a frente já que todos estavam vestidos. Exceto Tiago e Anderson que estavam sem camisa.
             ― Bobagem, tudo mundo está molhado mesmo. - Gabi tentou me convencer mas eu balancei 
a cabeça negativamente.
             ― Você não sabe o que está perdendo. - Tiago me avisou antes de sumir em um mergulho, 
Juliana havia sentado na beirada colocando os pés na água e Rodrigo caminhava na minha direção.
             ― E aí está gostando? - Ele perguntou sentando-se ao meu lado.
             ― Muito, obrigada por tudo isso. - Eu disse lançando um sorriso para ele.
             ― Amigos são para essas coisas. - Rodrigo disse olhando para as árvores do outro lado da  
margem.
             ― Não que às vezes exagere um pouco. O dia do paraglider foi assustador!

Brinquei e ele me empurrou com o ombro de novo, olhei para o lado e vi algumas borboletas 
nas flores perto dali.
             ― Ei vocês dois vão ficar namorando aí ou vão vir se divertir? - Anderson gritou e eu o fuzilei 
com os olhos.
             ― Enfia a cabeça na água e para de falar asneiras cara!
             Rodrigo o repreendeu e eu me afastei para tirar algumas fotos, vi quando Rodrigo foi na 
direção deles e sentou-se ao lado de Juliana na beirada. Caminhei alguns passos me afastando deles 
e peguei minha câmera com cuidado para não espantar a borboleta branca, pousada sobre uma flor  
vermelha que eu estava cobiçando. Liguei-a e me abaixei devagar e focalizei a linda borboleta e tirei  
a foto, ela começou a abrir e fechar as asas pelo que eu fui grata e comecei a tirar várias fotos de  
vários ângulos.
             Ela voou e eu olhei mais para baixo procurando por outras, vi mais algumas flores - um  
pouco mais distantes - e fui até lá sentindo que o guia me olhava com atenção. Suspirei e balancei a  
cabeça já  o que rapaz não sabia que eu conhecia a região,  me abaixei perto das flores feliz por 
encontrar várias borboletas, amarelas, pretas, vermelhas... Tirei muitas fotos, dei a volta por trás das 
flores a fim de pegar a floresta lá atrás para que ela ficasse como fundo da foto que eu iria tirar bem 
de perto de uma borboleta vermelha, me agachei e focalizei a flor, a borboleta e a floresta lá atrás.
             Então algo pequeno e radiante em azul flutuou pelo ar. Sorri ao constatar que era uma inda e  
rara, borboleta azul. Fixei meu olhar nela enquanto a mesma flutuava pela margem. Seu bater suave 
de asas me trouxe à mente, aquela imagem. Do final de tarde quando me perdi na floresta e fui salva 
por alguém que nunca esqueci. De repente tive a impressão de ver alguma coisa se mover muito 
rápido entre as árvores. Estreitei os olhos confusa e vasculhei as árvores com o olhar mas não vi  
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nada, balancei a cabeça e voltei a tirar fotos.
             Senti uma sensação estranha como se estivesse sendo vigiada e olhei angustiada para a 
floresta  mas  novamente  não  vi  nada  de  diferente."Deve  ser  algum  animal",  pensei.  Sentei  num 
afloramento rochoso atrás das flores e olhei para meus amigos há uns trinta ou quarenta metros dali. 
Eu podia ouvir o murmúrio de suas vozes e risos ao longe, alguém que eu não consegui identificar 
acenou para mim. Acenei de volta pensando ser o Tiago já que estava sem camisa, algo em mim se 
eriçou estranhamente e meu olhar voou para a floresta de novo. Mudei o modo de minha câmera de 
foto para vídeo e passei a lente vagarosamente pelas árvores, depois o céu, as flores, segui o curso da 
água até focalizar meus amigos.
             Mantive a câmera neles por alguns instantes e voltei vagarosamente para a floresta do outro 
lado da margem e me demorei nas araucárias. Lá no fundo da floresta - mesmo com o sol brilhando 
intensamente - estava estranhamente escuro. Novamente fiquei perplexa, como na hora em que saí 
de minha casa naquela manhã, não ouvi o canto dos pássaros. Que estranho, eu repeti o pensamento 
daquela manhã, senti um leve tremor como se tivesse sido atingida por um vento frio. Engoli em 
seco vendo que meu movimento fizera a imagem tremer um pouco. Aquela sensação estranha devia 
ser pela escuridão da floresta - o que era meio amedrontador - era um tanto sombria então. Devia ser 
por isso a sensação meio apavorante que eu sentia.
             Focalizei meus amigos na água. Fiquei alguns instantes neles e depois voltei para as flores, 
para a floresta e vi quando um pássaro preto enorme voou do meio das árvores. Fez uma curva no 
ar alguns metros acima da minha cabeça, me abaixei amedrontada e olhei confusa o pássaro que foi 
em direção às matas fechadas perto dali. Depois do pegar o voo do estranho pássaro preto, desliguei  
a câmera e olhei perplexa para a direção que ele seguiu. Devia ser por aquilo que os passarinhos não 
estavam cantando, tinha um predador ali nas árvores. Espera, predador?
             Era muito estranho, o pássaro era enorme, grande demais e preto mas não era um urubu 
desajeitado e gordo. Era um pássaro elegante e tinha as penas tão negras que seu reflexo ao sol era 
azul,  um corvo talvez ou uma graúna, mas ali  naquela região? Que estranho, eu não sabia que 
corvos ou graúnas faziam parte da fauna local. Franzi as sobrancelhas sentindo meu coração bater 
bem mais rápido pelo susto, me levantei caminhando de volta para perto do meu grupo. Aproximei-
me cautelosa do guia da nossa excursão - que olhava o pessoal na água - ele estava parado com os  
braços cruzados. Agora todos exceto o guia e eu estavam na água, estava encostado numa rocha e 
tinha os olhos fixos nos turistas bagunceiros. Me aproximei dele e escorei-me na rocha ao seu lado.  
             ― Não vai entrar na água com seus amigos? - Perguntou assim que deu por minha presença 
ao seu lado.
             ― Não, obrigada, quero manter minhas roupas secas. - Dei a mesma desculpa evasiva de 
antes.
             ― Amanhã vamos parar aqui de novo se mudar de ideia.
             Disse referindo-se à trilha que faríamos no dia seguinte. Torci o nariz pensando que não iria  
mudar de ideia, pois não me parecia uma coisa muito agradável fazer uma trilha de quatro horas 
com as roupas molhadas no corpo.
             ― Ah, claro. Me diz uma coisa? - Sondei.
             ― O que quer saber?
             Prontificou-se com um meio sorriso, ele era um pouco mais baixo que Rodrigo e Anderson e  
não era  tão forte,  tinha mais  o  perfil  de  um aventureiro  do que alguém que passava horas  na 
academia.
             ― É que eu vi um pássaro preto enorme agora a pouco, não sabia que corvos ou graúnas  
faziam parte da fauna daqui, fazem? - Eu estava curiosa e vi quando ele enrijeceu um pouco, como 
se eu tivesse feito uma pergunta proibida.
             ― Bem... Não é muito comum ver um desses por aqui, onde você o viu?
Senti seu olhar penetrante através dos óculos escuros.

            ♦             ♦ 7676  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

             ― Ali em baixo - Apontei na direção em que o vi - Ele saiu do meio das árvores fez uma 
curva por cima de mim e virou na direção da floresta e sumiu.
Conclui dando de ombros e vi quando os lábios dele formaram uma linha reta.
             ― Como eu disse não é muito comum ver um desses, e para falar a verdade até que é bom cá 
entre nós. - Ele confidenciou e eu pisquei confusa.
             ― Por quê? 
             ― Dizem que atraí má sorte, coisas negativas...  - "Hum, um supersticioso". Pensei.
             ― Então espero não vê-lo mais.
             Concordei com a ideia ridícula só para agradá-lo, voltei a olhar para o grupo molhado que  
saía da água aos risos. As meninas torciam os cabelos enquanto os garotos colocavam os tênis, eu 
suspirei e peguei minha câmera. Tirei algumas fotos da cena particularmente engraçada e agradeci a 
mim mesma por não voltar para a pousada toda molhada embora estivesse muito calor.
             ― Você não sabe o que perdeu. - Yasmim disse toda alegre parando ao meu lado de pés 
descalços e completamente ensopada.
             ― Acho que faço uma ideia. - Lancei-lhe um olhar crítico.
             ― Mas foi divertido. - Ela retrucou.
             ― Também me diverti tirando fotos.
             Eu disse ajeitando meu boné rosa, vi pelo canto do olho quando Rodrigo e Gabi subiram em 
algumas rochas. Anderson e Tiago faziam uma disputa de quem lançava pedras mais longe na água. 
Juliana sentou-se num afloramento  rochoso e  esticou-se  toda.  Pelo  jeito,  ficaríamos mais  algum 
tempo por ali. Yasmim tagarelava sobre alguma coisa a ver com o Tiago tentando afundá-la, mas eu 
não prestava muita atenção. Pois não conseguia tirar da cabeça a imagem do estranho pássaro preto 
e olhei para o lugar onde o tinha visto, os passarinhos agora cantavam em harmonia. Mordi o lábio 
perplexa e olhei para o céu, uma fina camada de nuvens brancas quase transparentes começou a se 
estender pelo céu diminuindo um pouco a força do sol.
             Nada que fosse estragar nosso fim de semana, mas aliviava um pouco o calor, embora o sol  
ainda aparecesse atrás delas. E ainda dava para ver o azul intenso do céu. Yasmim agora conversava 
com Adrian o nosso guia, parecia ter notado minha distração. Ouvi alguns murmúrios ao longe 
sobre  o  tempo,  Rodrigo  e  Gabi  que  já  tinham voltado  de  sua  excursão  pelas  pedras,  olhavam 
preocupados para o céu. Continuei não prestando muita atenção no que acontecia ao meu redor,  
perguntado-me se eu teria algum outro encontro com o sobrenatural naquela viagem.
             ― Vamos voltar pessoal.
             Rodrigo chamou em voz alta, Juliana e Tiago estavam um pouco mais longe na margem e se  
voltaram em nossa  direção  ainda  conversando.  Saí  primeiro  e  já  estava  montada  no  Chocolate 
quando os outros chegaram, as cenas foram as mesmas de horas atrás na primeira montaria. Adrian 
estava montado em seu cavalo bem ao meu lado e olhava várias vezes para a floresta mais ao longe,  
ele parecia meio perturbado depois que lhe contei sobre o pássaro estranho. Pensei em perguntar 
porque mas provavelmente sua resposta seria mais alguma besteira supersticiosa, então mudei de 
ideia.
             Fiquei feliz por ninguém ter vindo puxar papo comigo durante o trajeto de volta, eu estava 
bem introspectiva naquele dia e não estava com muita vontade de conversar com ninguém. De fato 
era uma coisa que acontecia muito desde que eu soube a verdade sobre aquelas coisas sugadoras de 
sangue. E o fato de não ter ninguém para conversar sobre isso era bem desconfortável, sufocante na 
verdade.  Sacudi  a  cabeça obrigando esse  pensamento a  sumir,  olhei  para  o  meu lado a  alguns 
metros estava Adrian olhando para frente de forma distraída. Introspectivo assim como eu,ótimo, 
companhia perfeita. Quando voltamos à Truta Rodrivaris já era passada a hora do almoço, e depois 
de levar os cavalos para a estrebaria fomos para o restaurante.
             Ocupamos a mesma mesa da manhã e Tiago fez o mesmo fiasco berrando pelo garçom que  
indicou o  bufê  abastecido com várias  opções  de  comida.  Ele  pareceu bem mais  feliz  em poder 
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montar seu próprio  prato  mais  ou menos  na altura  do monte Everest.  Eu fiquei  muito feliz ao 
encontrar uma bela salada de grão de bico com azeitonas verdes e salsinha, coloquei um boa porção 
no meu prato e do lado coloquei salada de alface com tomate, completei com arroz e macarrão.  
Olhei do bufê prateado no meio do salão para minha mesa e suspirei, mesmo na hora de comer eles 
não paravam com a bagunça. Mesmo assim caminhei resignada segurando prato e um copo de suco 
de morango natural que estava com um aroma divino.
             Sentei ao lado de Juliana e comecei a comer tentando não prestar atenção na discussão deles  
sobre quem ficaria na barraca com quem, para mim não fazia a menor diferença desde que é claro 
fosse uma das garotas. Enrolei o macarrão no garfo distraidamente e vaguei o olhar pelo salão, vi  
uma certa bagunça assim como na nossa, em outra mesa mais ao fundo, havia dois rapazes e duas 
garotas.  Uma  era  bem  magrinha  e  meio  baixinha  com  cabelos  pretos  cacheados  na  altura  dos 
ombros, a outra era mais alta e loira com cabelos lisos até a cintura e todos os olhares masculinos do 
salão disparavam para ela quase toda hora."Também, quem coloca tanto silicone assim quer mesmo ser  
olhada". Pensei.
             Os dois rapazes eram loiros, um tinha os cabelos um pouco mais claros e parecia mais jovem 
que o primeiro, vi quando um dos monitores do lugar foi até eles e falou alguma coisa que eles 
ouviram com atenção e depois concordaram com um gesto de cabeça. Me perguntei se eles iam 
acampar junto conosco. Adrian se aproximou de nossa mesa com um sorriso amistoso.
             ― E aí pessoal? Olha só, façam o que quiserem o resto da tarde mas às quarto horas estejam 
na frente da pousada. Vamos sair às quatro e meia para ir montar o acampamento, ok?
             Ele perguntou e todos assentiram e percebi que o outro monitor devia ter dado a mesma  
recomendação  aos  outros.  Empurrei  meu  prato  vazio  e  levantei  tendo  em  mente  a  musse  de 
chocolate que eu vira no bufê de sobremesas.
             ― Ei Nia! - Tiago, quem mais? Me virei torcendo o nariz eu odiava que me chamassem assim.
             ― Quantas vezes vou ter que pedir que me chame pelo meu nome? - Perguntei entre dentes.
             ― Desculpe, está indo pegar a sobremesa? - Assenti - Pode trazer uma para mim por favor?
             ― Claro, o que você quer?
             ― O que você escolher está bom.
             Ele disse voltando a atenção para seu prato quase vazio, eu virei as costas e fui até as  
sobremesas, olhei entusiasmada para a quantidade de delícias à disposição e fiquei muito satisfeita 
por  encontrar  a  minha  sobremesa  preferida.  Musse  de  chocolate  com  laranja.  Peguei  uma  das 
porções individuais e comecei a procurar alguma coisa para Tiago, não dei muita atenção quando 
alguém parou ao meu lado.
             ― Oi. - Disse a voz grave mas meio desafinada ao meu lado, ergui os olhos e dei com o rapaz  
loiro que havia sorrido para mim.
             ― Olá. - Devolvi indiferente enquanto vasculhava as sobremesas com os olhos.
             ― Você também vai acampar essa noite? - Ele perguntou colocando as mãos nos bolsos da 
bermuda cáqui e eu olhei para ele.
             ― Sim, você também? - Ele sorriu mostrando os dentes pequenos.
             ― Sim, meus amigos e eu.
             ― Que legal. - Falei pegando uma gelatina trufada para Tiago. 
             ― Ah... Eu sou Hugo. - Disse estendendo a mão e eu larguei um dos potinhos e apertei a mão  
dele.
             ― Lavígnia.
             ― É um prazer, que nome bonito você tem. - Elogiou ele e eu sorri.
             ― Obrigada.
             ― Eu vi que vocês - Ele indicou minha turma barulhenta - Saíram à cavalo hoje cedo.
             ― Sim, nós fomos até a primeira cachoeira. - Falei como se estivesse falando do tempo.
             ― Nós vamos depois do almoço.
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             ― Ah... É bem legal, vocês vão adorar, dá até para tomar banho.
             ― Ei Lavígnia. - Ouvi a voz de Tiago atrás de mim.
             ― Hã... eu tenho que levar isso para ele antes que ataque alguém. - Mostrei o potinho de  
gelatina.
             ― Claro, claro... então nos vemos mais tarde no acampamento. - Ele disse meio incomodado  
pela interrupção e eu grata.
             ― É nos vemos depois, até lá. - Eu disse me afastando.
             ― Até. - Ouvi a voz dele atrás de mim mas não olhei, quando me aproximei da mesa já 
comecei a ouvir risinhos e insinuações por causa da conversa com Hugo.
             ― Já está começando a arrasar corações, hein!? - Rodrigo brincou e eu o fuzilei com os olhos.
             ― Tome. - Entreguei a gelatina para Tiago antes de voltar para meu lugar.
             ― Valeu Nia. - Ele agradeceu daquele jeito adolescente e irritante.
             ― Não me chame assim.

Protestei mal-humorada tirando o filme plástico de sobre a musse, peguei uma colher e tirei  
uma bela porção colocando-a na boca, estava divina.    
             ― Hmmm... - Murmurei para mim mesma mas chamei a atenção de Juliana.
             ― O que está comendo?
             ― Musse de chocolate com laranja, está uma delícia.
             ― Vou pegar uma para mim. - Juliana disse levantando-se e eu segurei no pulso dela.
             ― Traz uma para mim por favor? Não quero ser paquerada de novo.

Sussurrei inclinado a cabeça para a mesa onde Hugo e os amigos estavam, Juliana deu um 
meio sorriso.
             ― Tudo bem. - Ela concordou se afastando e eu voltei a atenção para minha sobremesa,  
Juliana voltou e colocou outra musse na minha frente instantes depois.
             ― Obrigada. - Agradeci olhando-a rapidamente.
             ― Qual é o problema com ele? - Juliana perguntou tirando o plástico de cima de o que me 
parecia ser uma musse de maracujá.
             ― O quê?! - Indaguei confusa.
             ― O loiro, o bonitinho que falou com você. 
             ― Hugo? - Perguntei feliz por ainda lembrar o nome dele mas estranhando a pergunta.
             ― Então é esse o nome dele é? - Ela ergueu uma sobrancelha, dei de ombros.
             ― Foi o que ele me disse. - Respondi indiferente.
             ― Está bem, mas e aí você gostou dele?
Juliana perguntou claramente insinuando algo extramente, absurdamente impossível.
             ― Me pareceu muito gentil. - Eu disse usando o adjetivo mais conveniente que encontrei.
             ― Gentil?! Lavígnia por favor, ele é um gatinho.
             Juliana replicou antes de enfiar a colher na musse, eu automaticamente levantei meus olhos e 
vi que Hugo me fitava do outro lado do salão. Ele não passaria por um super modelo ou algo assim, 
mas mesmo assim tinha uma beleza suave. Quase entre os feios e os bonitos mas nem perto dos 
maravilhosos, um meio termo clássico eu diria. Infelizmente minha mente traiçoeira comparou a 
imagem de meu mais novo pretendente com a do vampiro de beleza perfeita e sobre humana que 
quase me matou do coração. Mesmo na semi escuridão, pude perceber que ele era absolutamente  
lindo.  Me questionei  em como ele  seria de verdade,  digo na luz já  que como o resto dos seres 
humanos não enxergava muito bem no escuro. Ele devia ser mais lindo do que eu pude perceber.
             Os traços do rosto eram fortes mas ao mesmo tempo eram suaves, lembrei dos lábios bem 
desenhados, o queixo forte, o nariz perfeito, as sobrancelhas grossas, os olhos semi cerrados de uma 
cor que pude perceber em outro dia era única e fascinante.  O corpo não ficava para trás pois a  
camiseta sem mangas  que ele  usava em duas  das três  vezes  que o vi  mostrava braços fortes  e  
malhados, muito mais do que os de Rodrigo que era personal trainer. Ele tinha um físico tão forte e 
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perfeito que parecia morar numa academia. E a voz? Que voz era aquela? Nenhum outro homem 
que conheci tinha aquela voz grave, suave, aveludada e hipnotizante como a dele, tudo nele era 
tão...
             ― Droga!
             Resmunguei largando a colher na mesa, lá estava ele de novo na minha mente influenciando 
minha vida. Droga! Xinguei outra vez em pensamento. Eu só o tinha visto três vezes e falei com ele 
apenas uma única vez como é que ele conseguia ter todo esse poder sobre mim se eu nem sabia seu 
nome? Planta carnívora, canto da sereias... Minha mente logo trouxe à tona, claro a sedução que 
antecede a morte. Suspirei com exaspero  e respirei fundo, Juliana me olhou com o cenho franzido. 
             ― O que foi?
             ― Hã... - Eu a olhei como se tivesse voltado ao mundo real - Nada é que eu estava pensando 
que esqueci de trazer minha lanterna, acho que vou precisar hoje à noite. - Me esquivei mas era 
verdade, eu havia lembrado de tudo menos da lanterna.
             ― Eu trouxe não se preocupe, empresto se quiser. - Juliana disse raspando o potinho e eu 
peguei minha segunda rodada.
             ― Essa é minha maior fraqueza. - Confessei olhando para ela procurando tirar ele, aquele 
vampiro idiota da minha cabeça.
             ― Chocolate - Juliana suspirou - É a fraqueza de toda mulher normal.
             ― Concordo. - Eu disse levando uma colher à boca.
             ― O que vai fazer até as quatro? - Dei de ombros.
             ― Eu queria ir visitar meus avós mas acho que é muito pouco tempo.
             ― Também acho, você tem que vir um dia com bastante tempo para poder matar bem a 
saudade e não uma ou duas horinhas.
             ― Sim, você está certa. - Concordei ao comer a última colher da musse.
             ― Vamos nos sentar à sombra e descansar está bem?
             ― Certo. - Concordei vendo-a se levantar, fiz o mesmo mas os outros continuaram sentados  
conversando.  
             ― Onde vocês vão?  - Anderson quis saber.
             ― Vamos nos sentar na grama lá fora e descansar. - Juliana respondeu.
             ― Não sumam, todos tem que estar aqui às quatro não se esqueçam. - Rodrigo nos lembrou.
             ― Não vamos sumir.  
             Assegurei-lhe enquanto dava a volta na mesa, logo Juliana estava ao meu lado e juntas  
saímos da pousada. O sol ainda brilhava mas a camada fina de nuvens estava lá amenizando as  
coisas, caminhamos alguns metros até chegar em um gramado e nos sentamos ali. 
             ― Estou amando essa viagem. - Ela disse colocando as mãos atrás do corpo e jogando a 
cabeça para trás.
             ― Eu também.
             ― Só espero que não tenha muitos mosquitos, odeio essas coisinhas sugadoras de sangue. - 
Lancei um olhar de escárnio, se ela soubesse a verdade.
             ― É verão e vamos para o meio do mato,é claro que terá mosquitos.
             ― Ah... - Ela grunhiu com os olhos fechados.
             ― Não se preocupe, eu trouxe bastante repelente. - Tranquilizei-a.
             ― Que bom porque eu esqueci de trazer. - Eu ri ainda incomodada com a imagem dele na 
minha cabeça.
             ― Todo mundo sempre esquece de alguma coisa. - Falei fechando os olhos.
             ― Hum-hum.
             Ela concordou e ficamos em silêncio por um bom tempo, vi mais algumas pessoas terem a 
mesma ideia que nós. Duas duplas sentaram-se ao nosso redor mas mantendo uma boa distância. Vi 
os jovens da mesa do fundo do salão saindo à cavalo, fingi não ver quando Hugo me olhou, depois 
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de  alguns  minutos  nossos  amigos  chegaram.  Tiago  atirou-se  na  grama  deitando  ao  meu lado. 
Rodrigo sentou-se ao lado do irmão e Anderson ao lado de Juliana mas não vi Yasmim e Gabi, já ia 
perguntar por elas quando as duas apareceram, Gabi segurava uma bola de voleibol.
             ― E aí quem quer jogar? - Yasmim perguntou toda sorridente e eu me prontifiquei, tinha que  
queimar as calorias das duas musses que tinha comido.
             ― Eu quero. - Disse enquanto me levantava.
             ― Não quer jogar Juliana? - Gabi perguntou e ela fez uma careta.
             ― Depois.
             ― Está bem.
             Gabi disse dando de ombros e nós três nos afastamos para um espaço mais aberto e 
gramado. Fizemos uma roda e começamos a jogar a bola, sem regras o jogo era de brincadeira.  
Embora nenhuma de nós soubesse jogar muito bem, nos divertíamos muito. A bola caiu perto de 
duas meninas e uma delas veio devolver e a convidei para jogar. Ela aceitou com um sorriso enorme 
e  chamou a  outra,  logo  descobri  que  seus  nomes  eram Marisa  e  Kate,  abrimos  mais  a  roda  e 
continuamos jogando e nos. Alguns minutos depois Anderson e Juliana resolveram se juntar a nós, 
Rodrigo também veio e tivemos que nos dividir em times de quatro, apenas Tiago não quis jogar e 
continuou deitado na grama. Eram três e quinze quando terminamos o jogo e todos nos sentamos 
para descansar na grama, Marisa e Kate sentaram perto de nós e descobrimos que elas iam passar a 
noite na pousada ao contrário de nós que íamos para o meio do mato. Para falar a verdade eu estava 
bem ansiosa por isso, imitei o Tiago e me deitei perto dele.
             ― Se importa? - Perguntei incerta.
             ― Claro que não, pode até me usar como travesseiro se quiser eu não ligo.       
             Garantiu ele sem abrir os olhos, deitei no sentindo oposto ao dele e encostei minha cabeça no 
ombro dele.  Juliana imitou meu movimento com Anderson mas é claro que no caso dela havia 
segundas intenções, Rodrigo sentou ao meu lado e conversávamos sobre o acampamento quando vi 
Hugo e  os  amigos  chegaram  do  passeio.  Todos  ensopados  deixando  claro  que  ninguém  havia 
resistido ao poder de sedução da cachoeira.
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          7. Qual a melhor coisa para se fazer num acampamento à noite?7. Qual a melhor coisa para se fazer num acampamento à noite?   
Contar histórias de terror.Contar histórias de terror.

Eu me perguntava se devia contar a Rodrigo ou não sobre o que tinha visto na cachoeira.  
Ele era absurdamente cético e provavelmente diria que eu estava vendo coisas, então achei melhor 
não  contar.  Eu  estava  mais  empolgada  com  o  acampamento  e  tentava  passar  isso  a  ele, 
conversávamos sobre os outros atrativos da cidade que poderíamos desfrutar quando ele olhou para 
o relógio e levantou-se.
             ― Vamos lá galera, já são quatro horas.
             Disse batendo palmas e alguns murmúrios soaram por parte dos mais preguiçosos, Rodrigo 
me estendeu a mão e ajudou-me a levantar. Os outros logo estavam de pé e nos dirigíamos para 
perto dos carros bem na hora que nosso guia surgia na porta da pousada. Ele fez um sinal para que 
nos aproximássemos dele e logo um pequeno grupo formado por Hugo e seus amigos e minha 
turminha preguiçosa se formou perto dele.
             ― Pessoal, vamos ajeitar as coisas que serão levadas para o acampamento ok? Não se  
esqueçam de nada, vamos lá.
             Ele nos incentivou e fomos na direção dos carros, Rodrigo e Anderson retiraram a lona preta  
que cobria a parte aberta do carro de Rodrigo e começaram a retirar as coisas. Abri a porta de trás e  
peguei minha mochila, coloquei-a nos ombros e me afastei dando espaço para que Tiago e Juliana 
pegassem suas mochilas também. Gabi e Yasmim já estavam com suas mochilas e pararam perto de 
mim enquanto eu olhava o movimento, estava claro que Hugo e seus amigos iam acampar com a  
gente. Eles estavam com a mesma parafernália de acampamento que nós ao lado de outro guia. Em 
poucos minutos  estávamos prontos  para ir.  Adrian que tinha sumido,  agora aparecia  com uma 
mochila nas costas e com uma sacola preta debaixo do braço.     
             ― Vamos lá galera, temos que montar o acampamento antes do pôr do sol e temos uma  
caminhada de meia hora até chegar no local certo, então vamos lá.
             Adrian disse saindo na frente ao lado do outro guia, todos saímos atrás. Havia muitos  
murmúrios e comentários, todos estavam ansiosos para isso. Me mantive calada a maior parte do 
percurso mata adentro. Meia hora depois chegamos em uma pequena clareira entre as árvores, no 
meio dela tinha os restos de uma fogueira, olhei para céu e percebi que as nuvens finas haviam 
sumido e agora o céu estava limpo.  Caminhei  juntamente com os outros  e tirei  minha mochila 
deixando junto com outras, Rodrigo caminhou na minha direção enquanto eu amarrava o cadarço 
do meu tênis.
             ― Já armou uma barraca de camping? - Ele perguntou e eu me levantei.
             ― Nem de nenhum outro tipo. - Informei-o e ele jogou a sacola no chão.
             ― Não é difícil - Ele dizia enquanto tirava a barraca da sacola - Vou ajudar a montar a de  
vocês, pegue isso. - Ele me estendeu algumas estacas.
             ― Essa barraca é para quantas pessoas?
             ― Quatro, vai dar para vocês.
             Ele me informou abrindo o tecido de lona e vi que os outros tinham a mesma tarefa, todos  
montavam as barracas exceto um dos guias e Hugo que saíram para pegar lenha para a fogueira. Fiz 
um sinal para Juliana vir nos ajudar, enquanto que as outras duas ajudavam Anderson e Tiago. 
Realmente não foi tão difícil quanto eu pensei que seria montar a barraca, uma barraca verde e azul  
bem grande.
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             ― Lavígnia, prenda as estacas da parte de trás.
             Rodrigo pediu estendendo-me um martelo e uma estaca. Já tinha colocado quatro, então não 
era mais estranho para mim. Dei a volta e fui para trás de nossa barraca. Todo o grupo estava na 
frente de modo que era somente a floresta e eu. Coloquei a estaca no chão e comecei a martelar com 
força  o  chão  duro  e  gramado,  de  repente  uma  coisa  estranha  aconteceu,  a  mesma  coisa  que 
aconteceu durante o passeio à cachoeira. Senti que estava sendo vigiada, eu realmente podia sentir 
um olhar fixo em minhas costas. Levantei rapidamente e girei o corpo na direção das árvores, há uns 
cinco metros de onde eu estava. O sol já estava se pondo e por causa das árvores dava a impressão  
que ele havia já sumido, as sombras do fim de tarde já começavam a cobrir o chão até a metade das 
árvores.
             Olhei apreensiva para o escuro no fundo da floresta, eu estava começando a ficar com medo 
daquele lugar. Não sei onde arrumei coragem para olhar minuciosamente a escuridão que envolvia 
o tronco das árvores, engoli em seco percebendo que minha respiração estava um pouco ofegante. 
Mas não havia nada lá ou pelo não vi nada, suspirei dizendo a mim mesma que estava ficando 
paranoica. Voltei a me agachar e a martelar a estaca na terra, mas era horrível a sensação de estar  
sendo vigiada. Amarrei a corda de sustentação da barraca na estaca que tinha martelado. O sol havia 
se posto rapidamente e as sombras da floresta iam ficando cada vez mais negras e de certa forma 
intimidadoras.
             ― Droga! - Xinguei baixinho mirando a escuridão.
             ― Tudo pronto? - Rodrigo perguntou às minhas costas me dando um tremendo susto, dei um 
salto e levei imediatamente a mão ao meu peito onde meu coração batia descompassado. Rodrigo 
riu de forma debochada ao ver o que tinha feito.
             ― O que foi Lavígnia? 
Eu fechei os olhos por um segundo fazendo minha respiração voltar ao normal.
             ― Droga Rodrigo, você quase me matou de susto! - Protestei mal-humorada.
             ― Eu só vim ver se está tudo certo, se não precisava de ajuda. - Justificou-se ele em tom de  
desculpas e eu fechei a cara.
             ― Não, já acabei.
             Eu disse devolvendo o martelo para ele e indo para a frente da barraca. Tiago e Anderson 
arrumavam as coisas dentro da barraca ao lado da nossa, eu podia ouvi-los. As cinco barracas já 
estavam montadas em forma de círculo e havia uma pirâmide de madeira seca bem no meio que 
logo daria origem à uma fogueira. Gabi tirava fotos, eu sorri e estiquei dois dedos no eterno sinal de 
paz e amor quando ela virou a câmera para mim. O flash disparou e ela sorriu antes de virar a  
câmera para o outro lado. Caminhei até a pilha de mochilas e peguei a minha, eu ainda tremia por  
causa do susto de segundos atrás, coloquei-a no ombro e estava me virando na direção da minha 
barraca quando ouvi alguém falando comigo.
             ― Então vamos ser vizinhos essa noite? - Hugo falou com um sorriso enorme caminhando 
lentamente ao meu lado, parei e olhei para a barraca ao lado da minha com um certo pesar.
             ― É a sua?
             ― Sim. - Ele respondeu meio tímido e eu voltei a caminhar com ele ao meu lado. 
             ― Está gostando daqui? - Ele quis continuar a conversa.
             ― É bem legal, só espero que não tenha muitos bichinhos selvagens como serpentes e aranhas 
enormes e venenosas. - Falei caminhando mais rápido para poder me livrar logo dele.
             ― Não se preocupe, se eles aparecerem eu protejo você. - Ele disse todo confiante e eu não 
consegui segurar a risada.
             ― Então vai ser bom que seja meu vizinho, até depois.
             Falei com um meio sorriso e entrei na minha barraca deixando-o frustrado. As meninas  
estavam arrumando os colchonetes, o espaço dentro da barraca era grande e acomodava nós quatro 
perfeitamente. Dois colchonetes de cada lado e ainda sobrava um pequeno corredor no meio, joguei 
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minha mochila em um canto e me sentei tirando o boné.
             ― Yasmim pega aquilo para mim? - Ouvi a voz de Gabi.
             ― O quê? - Yasmim perguntou, Juliana estava arrumando as coisas ao meu lado e podia 
ouvir a voz do pessoal lá fora.
             ― Vi você conversando com o loiro. - Juliana observou com cumplicidade, me virei no  
colchonete e olhei para ela.
             ― Ele estava conversando. comigo, eu só respondi. - Corrigi.
             ― Ele está te paquerando.
             ― E está perdendo seu tempo. - Resmunguei abrindo minha mochila para pegar o repelente 
de insetos.
             ― Ai Lavígnia, como você é!
             ― Como assim, como eu sou? - Perguntei mal-humorada e ela parou de arrumar sua coisas e 
sentou.
             ― Muito exigente, como espera arrumar um namorado assim?
             ― Não estou atrás de um no momento.
             ― Nunca está pelo que vejo. - Resmungou ela e vi que Yasmim e Gabi saíam da barraca.
             ― Por enquanto eu estou bem, não quero arrumar um.
             Falei ao me levantar e saí da barraca, Juliana me seguiu. A noite já havia caído e o céu já  
exibia algumas estrelas  que brilhavam discretamente,  a fogueira ardia ainda tímida no meio do 
acampamento. Adrian e o outro guia conversavam ao lado dela.  
             ― Nossa! Que coisa! - Tiago exclamou parando ao meu lado.
             ― Que foi? - Indaguei levantando uma sobrancelha.
             ― Já encontrei umas cinco cobras.
             ― O quê?!  - Me apavorei e Rodrigo deu um tapa na cabeça do irmão.
             ― Não assuste as garotas, foram só duas inofensivas dormideiras. - Ele explicou olhando  
para mim e eu suspirei de alívio.
             ― Como você é exagerado. - Olhei Tiago com repreensão e ele deu de ombros.
             ― Para mim é praticamente a mesma coisa. - Ele se defendeu.
             ― Ei pessoal, aqui. - Adrian nos chamou fazendo um gesto largo com as mãos para que todos 
se aproximassem, logo todos estavam ao redor da fogueira olhando para os dois guias. - É o seguinte 
galera, estamos no meio da natureza e não queremos estragar nada, então, por favor coloquem todo 
o lixo que produzirem dentro de sacos plásticos para levarmos de volta para a pousada e jogarmos 
fora, está bem? - Todos assentiram - Outra coisa importante, não deem uma de Indiana Jones saindo 
sozinhos para a floresta durante a noite, pois pode ser muito perigoso, podem acabar se perdendo.  
Se precisarem de qualquer coisa falem comigo ou com o Rafael aqui. - Disse ele colocando a mão no 
ombro  do  companheiro  que  assentiu.  -  Ali  naquela  casinha  -  Ele  apontou  para  um  pequeno 
quadrado de tijolos vermelhos com telhas simples na outra extremidade da clareira - É um banheiro,  
foi  construído ali  para que o pessoal  que vem acampar tenha mais  conforto,  tem tudo que um 
banheiro precisa ter só que não tem luz então quando precisarem ir não esqueçam a lanterna. Vamos 
sair amanhã bem cedo, desmontamos o acampamento e depois o pessoal do camping vem buscar as 
coisas  e  deixá-las  lá  na  pousada,  vamos  terminar  a  trilha  lá,  alguma  pergunta?  Ninguém  se 
manifestou e ele assentiu voltando-se para onde estava sua barraca.
             ― Estou com fome. - Tiago informou e todos olharam atônitos para ele.
             ― Credo garoto, como é que você come tanto e não é gordo? - Yasmim perguntou e ele deu  
de ombros.
             ― Tenho uma boa genética.
             Eu dei as costas e deixei-os na discussão sobre o apetite voraz de Tiago e entrei na barraca.  
Sentei no meu colchonete e peguei o repelente de insetos.  Coloquei um pouco na minha mão e 
comecei a passar nas minhas pernas, depois nos braços, no pescoço, no rosto. 
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             ― Já fui picada por um enxame de mosquitos! - Juliana reclamou entrando na barraca e 
joguei o repelente para ela.
             ― Isso vai ajudar.
             ― Obrigada, isso é perfeito. - Ela disse sentando-se ao meu lado, abri minha mochila e peguei  
uma barra de cereal.
             ― Quer uma? - Ofereci e ela balançou a cabeça.
             ― Não, obrigada comi tanto no almoço que me sinto cheia até agora.
Disse ela passando repelente nos braços.
             ― A comida da pousada é ótima. - Eu disse antes de morder um pedaço da barra de cereal 
coberta de chocolate.
             ― É mesmo e eu acho que eles vão colocar uma foto do Tiago na porta com uma faixa 
vermelha atravessada, como daquelas de não estacione. - Ela disse séria mas eu ri.
             ― Acho que sim. 
             ― Como pode um ser humano comer daquele jeito? É impossível!  
             Balancei a cabeça colocando a embalagem da barra de cereal na sacola de lixo e olhei para a 
fogueira lá fora, ela parecia mais forte quando as sombras da noite cobriam tudo, ouvi um violão.  
Juliana e eu trocamos um olhar divertido.
             ― O que mais se pode fazer num acampamento à noite? - Ela perguntou dando de ombros.
             ― Roda de violão. - Respondi me levantando.
             ― Obrigada. - Ela agradeceu colocando o repelente de insetos perto da minha mochila e eu  
assenti.
             ― Tudo bem, vamos nos juntar a eles.
             ― Vamos.
             Ela concordou com um meio sorriso e nós duas saímos, Tiago tocava violão sentado na 
grama com Yasmim e Gabi ao seu lado, Juliana e eu as imitamos e sentamos na grama também.  
Sentei na ponta e olhei para a pequena fogueira que crepitava na minha frente, não prestei muita 
atenção no que meus amigos cantavam e vasculhei o lugar. A floresta atrás da barraca das duas 
garotas do outro grupo estava mergulhada na escuridão. As estrelas no céu brilhavam com mais 
força e o céu estava num azul escuro profundo, fora o violão que tocava e o crepitar da fogueira, eu 
podia ouvir inúmeros grilos. Amava o trilar dos grilos, era tão tranquilizador, respirei fundo e ouvi 
quando algum pássaro noturno piou alto na floresta perto de nós. Inutilmente vasculhei as árvores 
com meu olhar mas não encontrei nada.
             O encontro com o estranho pássaro negro naquela tarde tinha me deixado meio receosa  
quanto aos pássaros. Vi quando as garotas do outro grupo chegaram juntas da direção do banheiro 
com escovas de dentes nas mãos, elas entraram na barraca e uma lamparina foi acesa. Anderson e  
Rodrigo conversavam com os guias, o garoto loiro estava sentado na grama mexendo no celular e  
Hugo estava dentro da barraca ao lado da nossa.
             Tiago começou a tocar a conhecida melodia de Vamos Fugir do Skank e logo todos 
estavam cantando, as duas garotas saíram da barraca e sentaram na grama bem na minha frente - só 
que do outro lado da fogueira. Hugo apareceu e sentou ao lado delas e sorriu para mim. Devolvi 
com um meio sorriso e desviei o olhar para Anderson e Rodrigo, o primeiro sentou-se ao lado de 
Tiago e Rodrigo veio sentar-se ao meu lado. Os dois guias do acampamento conversam e olhavam 
um mapa enquanto todos na roda cantavam, alguns minutos depois eles também se sentaram ao 
redor da fogueira de modo que formou-se um círculo.
             ― E então? Qual é a outra coisa que se faz num acampamento além de tocar violão ao redor 
da fogueira? - Tiago perguntou e todos se olharam.
             ― Contar histórias de terror.  - O jovem loiro falou lá do outro lado da fogueira e o  
burburinho se espalhou.
             ― É isso aí, alguém conhece uma história de arrepiar?
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             Tiago perguntou ansioso,"Eu sei uma ou duas, mas não posso falar nada". Completei com 
amargura em minha mente, eu não achava mais graça em histórias de terror depois de ter vivido 
uma.
             ― Não devia brincar com histórias de terror num lugar como esse garoto. - Rafael avisou  
enigmático na extremidade da roda e todos o olharam.
             ― Por quê? - Tiago indagou.
             ― Porque aqui nessa região as histórias de terror são reais. - Ele respondeu sombrio e um  
silêncio gelado caiu sobre o grupo de olhos arregalados.
             ― Sério? - Sondou Tiago engolindo em seco.
             ― Sim, as lendas por aqui não são meras lendas. - Ele disse sombrio, com certeza era treinado  
para contar essas histórias e assustar campistas e Tiago parecia querer ser assustado.
             ― Que lendas? - Hugo perguntou, olhei para ele e rapidamente voltei meu olhar para Rafael.
             ―--Bem... Há uma história antiga, dizem que aconteceu no começo do século vinte do outro  
lado do rio. - Rafael parou de falar para analisar o rosto de cada um ao redor fogueira, seu rosto  
estava cheio de uma ansiedade sombria.
             ― Em uma noite chuvosa um policial perseguia um assassino perigoso, que havia escapado 
da delegacia às margens de uma antiga rodovia que hoje já não existe. Ele saiu em perseguição do  
bandido o mais rápido que conseguiu pois se ele entrasse na floresta o policial não poderia mais ir 
atrás dele.
             ― Por quê? - Tiago perguntou meio pálido.
             ― Porque não se pode jamais entrar na floresta do outro lado do rio, coisas estranhas 
acontecem por lá há séculos. Por isso mesmo o policial sabia que não poderia entrar lá. Durante 
vários minutos ele sozinho correu atrás do bandido, que não se rendia e o que o policial mais temia 
aconteceu - Ele fez uma pausa cheia de suspense - O assassino entrou na estrada proibida. - Ele 
calou-se e o silêncio era pesado, apenas Rodrigo revirava os olhos ceticamente.
             ― Estrada proibida? - O jovem loiro perguntou e vi que seus lábios tremiam levemente, a 
história de Rafael já causava o efeito esperado. Eu apenas ouvia curiosa.
             ― Uma estrada de terra batida que entra na floresta dentro dos limites de uma propriedade 
particular, essa propriedade pertence à mesma família desde que eles chegaram aqui dizem que lá 
pela metade do século dezoito.
             Olhei ao redor para ver a expressão dos outros e vi que apenas Rodrigo parecia cético, os  
outros olhavam com interesse para Rafael.
             ― É totalmente proibido entrar lá, muitas pessoas já desapareceram ao se aventurar por 
aquelas terras e nem mesmo a polícia tem coragem de entrar lá para procurá-las. Porém, esse policial 
ousou se arriscar para prender um assassino perigoso e ignorou as histórias. Gritou várias vezes 
avisando o  bandido  que não prosseguisse  mas  ele  o  ignorou e  continuou correndo quando de 
repente... - Pausa dramática - Do nada algo saiu dentre as árvores tão rápido como o vento e deu  
sobre o assassino levando-o como um raio para o meio da floresta. Com o policial não aconteceu 
absolutamente nada a não ser o susto, ele ficou paralisado pelo medo durante alguns segundos se 
perguntando se o que havia visto foi mesmo real e se deveria ir atrás dele.
             ― E o que aconteceu? - Tiago interrompeu.
             ― Ouviu um grito apavorante e era a voz do bandido que ele estava perseguindo, o policial  
correu apavorado sem parar nem por um segundo até a delegacia. Quando chegou lá contou ao 
delegado o que tinha acontecido, mas nem ele e nenhum outro quis fazer buscas pelo assassino que 
nunca mais foi visto.
             Rafael terminou seu relato sombrio e o silêncio ainda reinava entre nós, apenas grilos e o 
crepitar da fogueira  se faziam ouvir.  Yasmim e Gabi estavam olhos arregalados assim como as 
garotas do outro lado da fogueira, Juliana mordia o lábio enquanto abraçava os joelhos dobrados.   
             ― E o que tem nessa floresta? - Hugo perguntou quebrando o silêncio.
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             ― Ninguém sabe ao certo e ninguém nunca foi louco o suficiente para ir lá investigar, há 
alguns relatos de pessoas que viram coisas estranhas ao passar perto da propriedade. Uma jovem 
uma vez contou que passava de carro pela rodovia e viu quando alguma corria entre as árvores ao 
lado do carro.
             ― Ao lado do carro? - Juliana perguntou assustada.
             ― Sim, a coisa corria na mesma velocidade que o carro dela e parecia persegui-la ou  
disputava com a velocidade do carro.
             ― Mas podia ser algum animal. - Uma das garotas supôs do outro lado da fogueira.
             ― O único animal que consegue correr tanto quanto um carro é o guepardo mas não temos  
desses por aqui moça. - Rafael disse soturno e a garota se encolheu um pouco.
             ― E além do mais a jovem contou que o vulto era do tamanho de um homem. Correu alguns  
instantes por entre as árvores e então disparou em outra direção, ela disse que era como se o vento 
tivesse tomado uma forma escura e passado ao seu lado.
             ― E mais alguém viu? - Tiago indagou abraçado no violão.
             ―  Sim,  mais  algumas  pessoas  relataram coisas  parecidas.  Certa  vez um grupo de  
montanhistas  se  perdeu em São José  dos  Ausentes,  que fica  perto  daqui,  depois  relataram que 
ouviram rosnados assustadores durante a noite.  Um deles afirma que viu algo escuro e enorme 
pular sobre as copas das árvores mas incrivelmente não fazia nenhum ruído. - Quando Rafael disse 
isso tive que admitir que fiquei com um pouco de medo. Imaginei a cena de algo escuro e grande 
pulado sobre as árvores e senti um arrepio. Senti a mão de Rodrigo no meu braço, ele se inclinou  
para sussurrar no meu ouvido.
             ― É tudo bobagem, não se assuste. 
             Olhei para ele com um sorriso de agradecimento e voltei a olhar para Rafael, eu melhor do 
que ninguém ali sabia que o que era mito para a maioria das pessoas podia muito bem ser real.
             ― Há outra história que dizem ter ocorrido no tempo dos escravos por volta de mil 
setecentos e oitenta. Um grupo de escravos conseguiu fugir de uma fazenda que ficava perto daqui. 
O capataz da fazenda e mais alguns perseguiram os escravos para recapturá-los e entraram na parte 
proibida  da  floresta,  atravessaram  o  rio.  Dizem  que  os  empregados  ficaram  com  medo  e  não 
quiseram  ir  atrás  dos  escravos  fugitivos,  mas  o  capataz  era  cético  demais.  Não  deu  a  devida 
importância  para as  histórias  e  foi  atrás  deles.  Durante  dias  não se teve mais  notícias  sobre  os 
escravos e nem sobre o capataz e os empregados. Até que um certo dia,  encontraram o capataz 
vagando pela estrada e o levaram de volta para a fazenda. Ele estava bem, não tinha  nenhum 
ferimento mas estava em estado de choque, durante dias o homem não disse outra coisa além de "A 
coisa de olhos vermelhos, a coisa de olhos vermelhos" e também balbuciava coisas como "Os gritos,  
todos mortos, os gritos, todos mortos, a coisa dos olhos vermelhos".
             Todos agora encolhiam-se ou chegavam mais perto de quem estava ao seu lado, mas eu 
fiquei petrificada. Eu sabia sobre coisas de olhos vermelhos. Um arrepio gelado percorreu meu corpo e 
senti  os  pelos  do  meu  braço  se  arrepiarem  ao  formar-se  na  minha  mente  a  imagem  daqueles 
malditos olhos vermelhos. Sabia o que era a coisa dos olhos vermelhos daquela história, aquelas  
coisas estavam por ali ou um dia estiveram. Aquela história não era uma lenda ou um desvaneio de 
alguém, eu sabia que a coisa de olhos vermelhos era um...
             ― Vampiro. - Falei sem perceber e notei que todos olhavam para mim, o silêncio depois  
daquela história apavorante era tão profundo que meu sussurro foi ouvido por todos.
             ― O quê? - Juliana perguntou ao meu lado, ela me olhava com certo pavor.
             ― Hã... É que... eu vi um filme uma vez em que tinha vampiros e seus olhos eram vermelhos 
é isso. - Falei a primeira coisa que me veio à cabeça.
             ― Vampiros? Quer dizer que há vampiros por aqui?
Juliana perguntou chegando mais perto de mim.
             ― Alguns anos atrás os fazendeiros da região andaram encontrando alguns animais 
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mordidos, muitos foram encontrados mortos com apenas uma mordida no pescoço outros animais 
mais fortes como cavalos ou bois conseguiram resistir mas a maioria simplesmente desaparece. 
             Rafael acrescentou aumentando ainda mais minhas suspeitas, podia haver mais daquelas 
criaturas por ali, quem sabe até nos espreitando. Senti um espasmo ao me lembrar das duas vezes 
em que eu podia jurar ter certeza de que estava sendo vigiada, não percebi mas minha respiração  
começou a ficar ofegante o medo estava voltando.
             ― Você disse que muitas pessoas desaparecem por aqui não é?
             Tiago perguntou mas sua voz era quase incompreensível para mim como se ele estivesse 
longe, muito longe ou melhor eu estava longe. Estava no meu próprio mundo, um mundo que o 
impossível para eles era verdade para mim. Eu entrava no mundo das minhas lembranças, minhas 
lembranças macabras, meus traumas.
             ― Lavígnia? - Ouvi a voz de Rodrigo. -Lavígnia você está bem? - Senti quando ele perguntou  
inclinando-se sobre meu ombro olhei para ele como se fosse a primeira vez que o estava vendo. - 
Você está pálida como uma boneca de cera, acho melhor parar com essas histórias.
             ― Eu estou bem.

Assegurei falhando miseravelmente na minha tentativa de convencê-lo de que eu estava bem 
pois minha voz soou fraca e falhada.
             ― Tem certeza? - Ele parecia preocupado.
             ― Sim estou. - Falei olhando para Rafael que terminava com suas histórias.
             ― Não é perigoso para nós?

Tiago indagou com cara de assustado e eu me esforcei para manter a atenção na resposta que 
Rafael daria.
             ― Não, desse lado do rio não há perigo para ninguém. Só não aconselho a ninguém entrar na 
propriedade particular que eu falei. - Ele disse sombrio.
             ― Ai gente pode ser só um animal, dizem que tem leões baios por aqui não é?
A garota baixinha de cabelos encaracolados supôs do outro lado da fogueira.
             ― Não acha que um leão baio, gato do mato, puma seja lá o que for iria comer o animal  
depois de matá-lo em vez de só morder? - O garoto loiro sentado do lado dela perguntou cheio de  
razão.
             ― É verdade. - Yasmim concordou e um coro de concordância se formou.
             ― Algumas pessoas já viram animais muito estranhos por aqui - Adrian disse olhando  
diretamente para mim - Juram que viram animais que não fazem parte da fauna local. - Eu sabia do 
que ele estava falando.
             ― Como o quê? - Hugo quis saber.
             ― Tem gente que jura ter visto uma pantera negra na mata, outras que dizem ter visto um  
lobo enorme ou mesmo pássaros incomuns aqui como águias ou corvos e até mesmo morcegos 
gigantes. - Ele terminou mais sombrio que Rafael.
             ― Morcegos? - Eu me sobressaltei - Gigantes?
             ― É, alguns turistas no ano passado até conseguiram uma foto. - Adrian me informou.
             ― Mas não imagine cinco metros de envergadura de asas - Rafael falou olhando para mim - É 
mais ou menos como os maiores morcegos do mundo conhecidos como raposas voadoras.
             ― Mas eles só existem na ilha de Madagascar na costa oriental da África. - Gabi replicou.
             ― E é exatamente aí que está o mistério, como ele veio parar aqui?
Rafael perguntou antes do silêncio cair novamente sobre o acampamento.
             ― E onde está essa foto? - Perguntei.
             ― Tem uma cópia dela lá na pousada. - Adrian me respondeu e na hora, soube que precisava 
vê-la.
             ― E o lobo enorme? - Yasmim perguntou interessada.
             ― Ninguém nunca conseguiu tirar uma foto sequer dos outros animais que dizem ter visto. 
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Rafael respondeu.
             ― O que prova que tem chance disso ser mentira, fruto da imaginação de campistas  
assustados. - Rodrigo disse ceticamente. ao meu lado.
             ― Quem sabe. - Rafael deu de ombros.
             ― É um lobisomem? - Tiago perguntou de olhos arregalados não dando a mínima para o  
comentário do irmão.
             ― Bem, eu não posso dizer porque eu só ouço as histórias dos moradores mais antigos da  
cidade. Mas foi encontrado nos vestígios dos índios Kaingang que moravam nessa região há muito 
tempo atrás um tipo de relato sobre um lobo gigante. Lobos não fazem parte desse ecossistema, a  
única espécie de lobo que existe no Brasil é o lobo guará e ele só ocorre no centro do país.
             ― Tem algum outro vestígio dele? - Hugo perguntou interessado.
             ― Minha mãe costuma me contar as histórias que minha avó contava para ela por isso que  
conheço tantas.  Uma delas  é  que meu bisavô estava caçando cervos uma vez e  ouviu um uivo 
estridente que até fez o chão tremer. Mas como me disseram meu bisavô não era homem de se 
esconder do que quer que fosse e seguiu o uivo do animal e encontrou um lobo gigante que tinha 
um cervo entre os dentes. Dizem que o bicho só o olhou e sumiu entre as árvores levando sua caça.
             Quando ele disse isso me perguntei pela primeira vez quantas coisas mais poderiam existir  
naquele mundo sobrenatural que eu fora obrigada a conhecer. Será que lobisomens existiam? O que 
mais existiria então?       
             ― E nunca mais viram ele? - O garoto loiro perguntou.
             ― Como eu disse algumas pessoas juram que o viram e isso não faz muito tempo.
Rafael disse jogando um galho na fogueira.
             ― Mas os uivos não foram mais ouvidos.
             Adrian completou e eu engoli em seco, agora eu estava mesmo com medo. Não só eu é claro 
mas as expressões de todos ali era de medo, até Rodrigo parecia vacilar em sua incredulidade.
             ― Ai gente por favor, são somente lendas. - Hugo disse tentando tranquilizar os ânimos.
             ― São mesmo, mas o problema da lendas... - Rafael falou devagar passando o olhar pelo  
grupo - É que às vezes elas são reais.
             Sua voz ecoou pelo silêncio sendo logo substituída pelos grilos e a lenha estalando na 
fogueira. As chamas do fogo lançavam sombras vacilantes sobre os rostos assustados e criavam um 
ambiente meio sinistro com toda aquela escuridão da mata ao nosso redor. 
             ― Então espero que essas não sejam.
             Juliana murmurou ao meu lado e Tiago voltou a tocar o violão numa melodia suave e sem 
pertencer a música alguma, eu me levantei e Gabi e Juliana fizeram o mesmo. Fomos para a barraca 
escura, elas murmuravam apavoradas sobre qualquer sombra ou movimento ao nosso redor, estendi 
minha mão para a lamparina pendurada perto da entrada e a acendi ouvindo suspiros de alívio. Me 
sentei no colchonete e puxei minha mochila sobre minhas pernas a abri, peguei algumas barras de 
cereal e minha garrafa de água.
             ― Você ficou com medo? - Gabi perguntou à Juliana que se inclinava sobre o colchonete ao  
meu lado para pegar sua mochila.
             ― Mas é claro que sim, quem é que não ficou?
Ela disse sentando-se com algumas barras iguais às minhas nas mãos.
             ― Nossa, até me deu vontade de voltar para casa.
Gabi confessou sentando à minha frente com um pacote de batatas fritas na mão.
             ― Então fomos duas, me deu vontade de gritar, eu quero a minha mãe!!
Juliana disse sufocando uma risada.
             ― E você Lavígnia? Ficou com medo?
Gabi perguntou com os olhos castanhos escuros e curiosos em meu rosto.
             ― Um pouco. - Admiti.
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             ― Então você é a mais corajosa de nós se sentiu um pouco de medo pois eu quase morri do  
coração, que medo! - Ela falou antes de enfiar uma porção batatas na boca, Juliana veio sentar-se ao 
meu lado.
             ― E aquela história de vampiros? Você deixou todo mundo com mais medo ainda Lavígnia,  
credo. - Ela disse benzendo-se com a barra de cereal na mão.
             ― É mesmo, será que existem vampiros por aqui?
Gabi perguntou de olhos arregalados e eu prendi a respiração.
             ― Que ridículo meninas, vampiros não existem. - Afirmei sabendo que isso não era verdade.
             ― Mas e os animais? Com mordidas no pescoço e tudo mais? - Juliana perguntou.
             ― Se isso aconteceu mesmo garanto que é algum idiota querendo assustar as pessoas por 
aqui  como  aqueles  que  desenhavam  os  círculos  nas  plantações  inglesas  para  que  todo  mundo 
pensasse que eram extraterrestres.
             Argumentei torcendo para que elas não especulassem mais sobre esse assunto. Era a  
primeira vez que eu estava fazendo o que tinha que fazer por ser uma Durani, esconder o segredo 
deles.
             ― É mesmo. - Gabi concordou parecendo mais tranquila.
             ― Pode ser... - Juliana vacilou.
             ― Vamos esquecer essa história pois se existissem mesmo essas coisas e eles estivessem por  
perto garanto que não teriam muitas  pessoas vindo fazer trilha por aqui.  -  Falei  abrindo outra 
barrinha e ouvi quando o pessoal lá fora começou a cantar uma música do Armandinho. 
             ― É verdade, são só histórias, só isso. - Juliana disse convencida, eu ri discretamente, se ela 
soubesse...
             ― Todo mundo tem uma história de terror para contar. - Gabi afirmou quando Yasmim  
entrou.
             ― Acho que vou ter muitos pesadelos esta noite. - Ela reclamou sentando-se atrás de Gabi.
             ― Acho que todo mundo vai mas são só histórias para assustar turistas Yasmim.

Juliana assegurou terminando sua terceira barra de cereal e eu guardei na sacola de plástico 
as embalagens das quatro barrinhas que eu comi.
             ― Eu espero mesmo que seja, não é muito reconfortante saber que tem lobisomens por aí ao 
redor enquanto eu estou aqui dormindo indefesa. - Yasmim falou.
             ― Mesmo acordada você seria indefesa Yasmim.

Gabi zombou e todas rimos, peguei meu kit básico e tirei um pente, soltei meus cabelos que  
estavam presos em um rabo de cavalo o dia todo e comecei a penteá-los.
             ― E hoje é noite de lua cheia.

Juliana nos informou com a voz arrastada esforçando para que ela saísse sinistra, ela parecia 
bem mais tranquila, pelo jeito meus argumentos tinham funcionado. 
             ― Fica quieta Juliana por favor, quer me matar do coração?
             Yasmim retrucou de olhos arregalados, eu trancei os meus cabelos depois de penteá-los e 
peguei minha toalha e minha escova de dentes, estava meio receosa pensando que teria que me 
afastar do acampamento para ir ao banheiro.
             ― Longe de mim, só estou dizendo que não precisa ficar com medo pois se um lobisomem  
resolver aparecer aqui e quiser matar todo mundo ninguém vai escapar e ponto final, não precisa se 
preocupar em escapar.
             Juliana conjecturou com simplicidade e Yasmim atirou um travesseiro nela fazendo todas 
rirem.
             ― Agora não vou lhe devolver isso. - Juliana disse abraçando o travesseiro.
             ― Alguém vai ir escovar os dentes agora? - Perguntei enquanto me levantava.
             ― Eu vou com você, não quero ir sozinha depois.
Juliana disse rapidamente, vi quando ela pegou a escova e em um segundo estava ao meu lado.
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             ― Pegou a lanterna? - Perguntei quando já estávamos no lado de fora e ela bateu com a  
palma da mão na testa.
             ― Aiii, esqueci, segure isso para mim que eu vou buscar, imagine ir até lá no escuro, nem  
pensar...
             Ela me entregou a sua necessárie e sumiu dentro da barraca, as duas garotas do outro grupo  
e  também  os  rapazes  estavam  sentados  perto  de  Tiago  que  dedilhava  o  violão  enquanto 
conversavam. Olhei para cima e vi que a lua cheia brilhava gloriosa no céu muito estrelado, suspirei 
diante de tanta beleza, na cidade grande não se vê tantas estrelas. A noite estava quente e uma brisa 
bem suave soprava balançando as folhas das árvores, os grilos ainda eram maioria na melodia da 
noite. 
             ― Está aqui. - Juliana apareceu com uma lanterna grande na mão.
             ― Quando pilhas isso usa? - Perguntei espantada com o tamanho da lanterna.
             ― Quatro grandes.
             ― Você não queria mesmo correr o risco de ficar no escuro não é?
Brinquei vendo que a lanterna lançava um grande facho de luz à nossa frente.
             ― Com certeza e eu trouxe mais pilhas extras para o caso dessas aí acabarem.
             Ela apontou para a lanterna enquanto começávamos a caminhar para longe das barracas, o  
pequeno quarto de tijolos vermelhos ficava há uns cinco ou seis metros de onde estavam as barracas 
mas à noite essa distância parecia bem maior.  Graças à lua cheia,  a lanterna não era totalmente  
indispensável. Mas eu vi pela porta aberta do banheiro que lá dentro estava muito escuro. A luz 
prateada da lua iluminava tudo ao nosso redor exceto entre as árvores onde reinava a completa 
escuridão. Engoli em seco procurando não olhar para os lados quando um pio triste e agoniado soou 
na mata ao nosso lado e Juliana que andava há um metro de mim deu pulo e agarrou meu braço.
             ― O que foi isso? - Ela perguntou apavorada e nós paramos.
             ― Não sei...
             Sussurrei olhando as árvores ao nosso redor enquanto sentia Juliana esmagar meu braço, um 
suave farfalhar de penas chamou minha atenção no lado esquerdo da clareira e eu estreitei os olhos 
procurando por algo que eu não sabia o que era. Foi quando para minha total surpresa vi uma 
coruja branca empoleirada em um galho não muito alto, ela era enorme e olhava para nós duas com 
curiosidade, suspirei de alívio. 
             ― Uma coruja. - Apontei para o galho onde ela estava e Juliana acompanhou com os olhos 
meu movimento e seu aperto em meu braço afrouxou, pude ouvi-la suspirar.
             ― Ah... É só uma coruja, branca e enorme mas é só uma coruja.
             Juliana falou ofegante quando soltou meu braço, pensei em mencionar o fato de que uma 
coruja branca como aquela não era muito comum no Brasil. Mas não quis assustá-la, já que a história 
de Rafael sobre os animais que não pertenciam à fauna local aparecerem misteriosamente a tinham 
assustado bastante. Mas de novo a forma como ela me olhava me deixou intrigada, ela olhava para 
mim como se eu fosse um rato ou qualquer outro animalzinho que fazia parte de sua dieta. Ignorei o 
arrepio que percorreu meu corpo e voltei a caminhar, desta vez Juliana caminhava bem mais perto 
de mim. 
             ― Que ridículo, estamos sendo assustadas por qualquer coisa depois daquelas histórias. -  
Observei enquanto caminhávamos na direção do banheiro.
             ― É mesmo, acho que não somos boas nisso.
             Ela disse com um meio sorriso, parecia nervosa quando a enorme coruja piou novamente, 
Juliana se encolheu e eu me virei imediatamente para ver onde ela estava. Como era branca feito 
neve, não tive dificuldades de encontrá-la. No galho que não tinha muitas folhas. Ela ainda estava lá, 
mas desta vez olhava para o acampamento. Era terrivelmente agoniante o jeito quase humano com 
que ela nos analisava.
             ― Aiiiii... Por que ela não para com isso? - Juliana gemeu quando finalmente alcançamos o  
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banheiro.
             ― Esqueça-a - A conselhei - Você vai primeiro. - Apontei para o banheiro.
             ― Você não vai voltar para o acampamento não é?
             ― É claro que não, por que eu faria isso? - Perguntei revirando os olhos entregando a lanterna 
a ela.
             ― Para me assustar.
             ― Não quero assustar ninguém hoje, pode ficar tranquila não vou sair daqui.
             Assegurei-lhe e ela entrou no banheiro com um suspiro áspero, cruzei os braços e olhei para 
a árvore onde a coruja ainda estava. Será que eu estava fazendo parte das estatísticas de pessoas que 
viam animais estranhos por ali? Primeiro um corvo enorme e agora uma coruja branca enorme, 
mordi o lábio inferior enquanto batia meu pé no chão incomodada com o olhar insistente dela. Era 
estranho, era quase como se fosse uma pessoa, um olhar humano, curioso. Desviei o olhar tentando 
ignorá-la mas como se eu não tivesse querer meus olhos fugaram de novo para a ave que ainda me 
olhava de forma estranha e assustadora.
             ― Vá embora!
             Sussurrei exprimindo meu desejo de que aquela coruja fosse mesmo embora, foi com total 
espanto que vi quando ela chacoalhou as penas e piou parecendo contrariada. Em seguida abriu 
suas asas enormes e voou acima da clareira desaparecendo na direção da floresta.  Dei um salto 
quando Juliana abriu a porta.
             ― Desculpe, não quis assustá-la.  - Ela se desculpou. Resfoleguei baixinho por uns dois  
segundos.
             ― Tudo bem, você não me assustou só me pegou de surpresa.
             Peguei a lanterna que ela me entregou e entrei no banheiro, tinha o que era essencial para um 
banheiro  e  até  mesmo  um  pequeno  espelho  na  parede,  várias  inscrições,  nomes,  desenhos  e 
declarações estavam nas paredes, recados de outros aventureiros que passaram por ali. Escovei os 
dentes e lavei o rosto e as mãos com certa pressa, sequei meu rosto e a escova de dentes e guardei 
tudo dentro da minha nécessaire, peguei a lanterna e abri a porta. Juliana estava parada no mesmo 
lugar abraçando o próprio corpo.
             ― Parece que ela foi embora. - Ela olhou na direção da árvore onde a coruja estava antes e  
depois para mim.
             ― É, ela foi embora, ainda bem.

Eu disse começando a caminhar na direção do acampamento, Juliana olhava várias vezes 
para as árvores enquanto voltávamos.
             ― Não gosto de corujas. - Ela disse por fim.
             ― Por quê? - Perguntei indiferente mas aliviada de aquele bicho estranho ter sumido.
             ― São misteriosas e estranhas, não gosto disso ainda mais essa noite.
             ― Acho melhor não contar para ninguém esta noite, não vamos apavorar as meninas ainda 
mais. - Sugeri e ela assentiu.
             ― Acho que é uma ótima ideia. - Juliana concordou e vimos Yasmim e Gabi vindo na nossa  
direção.
             ― Nossa vez. - Gabi falou estendendo a mão e Juliana entregou-lhe a lanterna.
             ― Estou com sono.
             ― É, eu também. É melhor irmos dormir cedo pois amanhã será um longo dia.
Lembrei-a e vi quando ela deixou os ombros desabarem.
             ― Nem me lembre.

Ela resmungou quando chegamos, vi quando as duas meninas do outro grupo disseram boa 
noite para os amigos e lançaram um sorriso para nós.
             ― Boa noite. - Uma delas falou e Juliana e eu devolvemos em uníssono.
             ― Boa noite. - Elas entraram na barraca e fecharam o zíper, Tiago ainda com o violão  
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levantou-se e se espreguiçou.
             ― Ainda quer a lanterna mágica emprestada? - Juliana provocou. 
             ― Por que você não vai dormir hein? - Ele retrucou mal-humorado.
             ― Já estou indo fazer isso.
Ela disse  acenando para os outros e  entrou na barraca,  passei  por Tiago e fui  na direção onde 
Rodrigo e Anderson conversavam.
             ― Que horas vamos sair amanhã? - Perguntei com um pouco de medo da resposta.
             ― Oito horas temos que estar com tudo pronto para sair. - Rodrigo sentenciou e eu quis 
chorar.
             ― Como assim tudo pronto? - Arrisquei.
             ― As barracas tem que estar desarmadas e devidamente guardadas para o pessoal do 
camping vir buscá-las enquanto estivermos na trilha. - Anderson respondeu e eu suspirei.
             ― Até amanhã então. - Resmunguei cabisbaixa dando as costas.
             ― Ah, Lavígnia? - Rodrigo chamou e eu me virei devagar.
             ― O quê?
             ― Não esqueça de fechar bem o zíper da barraca se não quiser a visita de algum animalzinho  
selvagem durante a noite. - Recomendou ele e eu suspirei impaciente.
             ― Está bem. - Concordei e voltei para a barraca, Juliana estava tirando os travesseiros de um 
canto e jogou um para mim assim que me viu. - Obrigada.

Eu disse me ajoelhando sobre meu colchonete, coloquei minha nécessaire dentro da
mochila, fechei-a e a coloquei no fundo da barraca.
             ― Sabe a que horas teremos que acordar amanhã? - Ela perguntou deitando-se.
             ― Sei que vamos ter estar prontas para sair às oito.
             ― Hmmm...
             Ela gemeu tapando o rosto com o travesseiro e eu me deitei olhando para o tecido da barraca, 
as linhas onde dava para ver que o tecido era costurado por uma linha preta e grossa, as chamas da 
fogueira bruxelavam contra o tecido da parte da frente. Duas sombras negras apareceram diante da 
barraca e pude ouvir a voz de Gabi, logo as duas entravam na barraca.  
             ― Não acredito que ela já está dormindo. - Yasmim disse ajoelhando-se no colchonete.
             ― Não estou dormindo, ainda. - Juliana resmungou tirando o travesseiro do rosto.
             ― Ah...  - Yasmim sibilou guardando a escova e logo deitou-se, Gabi fechou o zíper da 
barraca e também se deitou, olhei incrédula para a lamparina acesa.
             ― Não acredito que alguém aqui tem medo de escuro!
             ― Eu não tenho. - Juliana disse e virou para o outro lado.
             ― Nem eu. - Gabi falou colocando a mochila no canto junto com as outras, olhei Yasmim com 
escárnio e ela se fez de ofendida.
             ― É claro que eu não tenho medo, até parece!
             Ela deitou-se resmungando, desliguei a lamparina e me deitei. Eu ainda podia ver através do 
tecido da barraca, as luzes fracas da lamparina na barraca dos garotos ao nosso lado e do outro a  
lamparina ainda acesa dos nossos amigos. Logo uma se apagou seguida segundos depois pela outra. 
Tudo estava escuro a não ser pela luminosidade fraca da fogueira que se apagava aos poucos. Acho 
que dormi rapidamente.

             O zíper da barraca começou a se abrir, me sentei quando ouvi-o descer. Mas não havia 
ninguém. Segui com meus olhos o movimento dele em sua trajetória em curva, se meus olhos paravam de se  
mover ele também parava. Era como eu pudesse movê-lo só com a 
mente, levantei e saí. Tudo estava escuro, distorcido pelas sombras da noite e detalhado pela luminosidade  
prateada  da  lua  cheia,  brasas  incandescentes  ardiam laranjas  no  que  restou da  fogueira.  Não  havia  som  
nenhum, nem dos grilos,  todos estavam dormindo. Olhei na direção da floresta escura, eu só podia ver os  
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troncos das árvores que beiravam a clareira e atrás delas o escuro, profundo e negro como o breu.
             Mas eu senti que tinha que ir para lá, não senti medo, comecei a caminhar. Meus pés pareciam não  
tocar  o  chão.  Continuei  até  deixar  a  clareira  e  chegar  ao  tronco da primeira  árvore,  parei  e  olhei  para a  
profundidade da floresta. De repente vi tudo ficando cinza escuro e azulado, eu podia ver tudo só que na luz da  
lua, voltei a andar. Não esbarrei em nenhuma árvore, nem mesmo toquei em uma única folha, parecia que o  
caminho havia sido aberto para mim. E enfim, vi uma clareira enorme.
             Parei ao lado da última árvore da floresta, olhei para o céu e a lua estava inacreditavelmente bela.  
Nunca a vi tão grande ou tão perto, sua luz pálida iluminava tudo com muita clareza, havia grama verde e  
curta cobrindo o chão, foi então que eu os vi. Parados um em cada extremidade da clareira redonda, dois seres  
absolutamente belos, dois homens vestidos de preto. Os dois altos e fortes, um loiro e outro moreno, olhos azuis  
e olhos verdes que se encaravam com raiva. Me dei conta de que além deles e de mim, tinha mais alguém por  
ali. Porém, esses eu não podia ver. Só vislumbrava suas silhuetas escuras por entre as árvores do outro lado da  
clareira.
             Ao lado do homem de cabelos claros e olhos azuis tinha muitas silhuetas e pareciam humanas e  
normais. Mas do outro lado uma silhueta negra me surpreendeu, parecia humana, alta e delicada mas com o  
que pareciam ser asas grandes como as de uma garça, seria um anjo? Parecia um anjo ou melhor sua sombra e  
a seu lado uma normal, porém ao lado dessa, uma silhueta um pouco mais baixa e delicada me intrigou. Era  
evidentemente feminina e de  uma das suas mãos saía uma chama azul  muito estranha que brilhava e  se  
destacava na escuridão. E por fim a última, também tinha em ambas as mãos chamas de fogo laranja que  
ardiam  no  escuro  mas  não  revelavam  nenhum  detalhe  dela.  Todos  pareciam  prontos  para  uma  luta  se  
necessário. Mas estava todos parados, inacreditavelmente, imóveis.
             Como se estivessem ali para assistir o confronto entre os dois, de repente o moreno puxou de trás das  
costas uma espada, vi sua lâmina brilhar na luz da lua. Imediatamente o outro se agachou como um animal se  
preparando para um ataque feroz. Os olhos de esmeralda brilharam furiosos e seu corpo se lançou como um  
raio para o meio da clareira. Era como se eu pudesse ver os dois ao mesmo tempo, eu podia ver tudo o que eles  
faziam,  o  loiro  saltou  como  um  míssil  ao  encontro  do  outro,  o  moreno  desferia  golpes  precisos  e  
inacreditavelmente  velozes contra  o outro que esquivava-se na mesma incrível  velocidade.  Com um golpe  
rápido o de olhos azuis fez a espada do adversário voar na velocidade da luz, ela cravou-se até o cabo na árvore  
ao meu lado que estremeceu. O ser com asas de anjo as moveu, abrindo e fechando.
             Agora sem sua arma o dono dos olhos de esmeralda desferia golpes incríveis contra o 
outro, os dois eram rápidos como um raio movendo-se pela clareira em sua batalha que eu não compreendia.  
Era incrível como eu podia acompanhar seus movimentos velozes, era quase como ver um filme em câmera  
lenta e depois ele voltava à velocidade normal intercalando-se. A cada golpe que atingia seu alvo eu ouvia um  
som pesado como concreto sendo atingido por uma bola de boliche, eles ainda lutavam ferozmente, parecia que  
aquela batalha não acabaria nunca. Mas por que eles estavam com tanta raiva? 
             Eles saltavam no ar, giravam e voltavam ao seu confronto. Alguém parou ao meu lado, surgindo do  
nada, mas não me assustei. Olhei ao meu lado e vi uma jovem ruiva de cabelos extremamente ondulados, a pele  
era branca e pálida como a lua. Ela era alguns centímetros mais baixa que eu, estava vestida com um vestido  
longo e preto com um enorme decote, ela virou para mim e vi seus lábios vermelhos e carnudos contrastando  
com seus olhos azuis claríssimos, me olhou com raiva, com uma espécie de rancor e me disse:
             ― Está vendo isso? - Apontou para os dois seres maravilhosos que ainda lutavam.
             ― Sim, por que estão lutando?
Perguntei e ela me olhou com ódio e seus olhos foram ficando avermelhados.
             ― Você não vale tudo isso.
             Ela disse com amargura e eu dei um passo para trás assustada, uma vampira. De repente o ser  
angelical voou como uma bala disparada de uma arma vinda do outro lado da clareira e deu sobre a ruiva com  
um estrondo assustador, as duas sumiram na escuridão da floresta.
     
             Sentei rapidamente no meu colchonete, olhei para o escuro ao meu redor e vi que tudo não  
havia passado de um sonho. Um sonho muito estranho. Eu estava suando e ofegante, meu peito 
arfava rapidamente e olhei para o meu lado, com meus olhos já acostumados com a escuridão pude 
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ver  Yasmim e  Gabi  dormindo tranquilamente  de  um lado,  ao meu lado  Juliana dormia  com o 
travesseiro sobre a cabeça.  Passei a mão pela testa enxugando o suor,  por vários minutos fiquei 
olhando a escuridão ao meu redor e atenta aos sons que vinham de fora. Diferente do sonho agora 
eu podia ouvir os grilos, deitei novamente mas ainda com o sonho estranho na minha mente, que 
significado aquilo tinha? Se é que tinha um, lembrei da ruiva, uma vampira.
             Os dois homens incrivelmente bonitos, a força e agilidade de ambos, a maneira como se 
olhavam. Pareciam se odiar embora fossem tão parecidos, as silhuetas negras entre as árvores que 
acompanhavam a luta. O vulto com asas de anjo e como voou pela clareira e atacou a vampira.
             Pareciam ser inimigas também, ou será que o ser angelical a atacou para me defender? O que  
tinha sido tudo aquilo? E por que eles lutavam? De quem eram as silhuetas que eu não pude ver os 
rostos e por que estavam lá? As chamas diferentes que saiam das mãos de duas delas. Suspirei e  
apertei os olhos com força, foi só um sonho - disse a mim mesma - somente um sonho confuso e 
irreal, só isso, portanto trate de esquecer. Precisei de toda minha força e concentração para parar de 
rever o sonho e dormir, foi difícil mas finalmente o sono me dominou.
             Acordei na manhã seguinte com uma verdadeira orquestra de cantos dos pássaros. A 
luminosidade  fraca  da  manhã  atravessava  o  tecido  da  barraca,  sentei  vagarosamente  sobre  o 
colchonete e vi que as meninas ainda estavam dormindo. Passei a mão pelos meus cabelos trançados 
tirando o  elástico  rosa que os prendia.  Dobrei  os  joelhos e  apoiei  a  cabeça neles,  meus  cabelos 
formaram uma cortina castanha e brilhante sobre minhas pernas, a primeira imagem que me veio à 
mente foi o sonho. Os dois homens lindos, o anjo, a vampira... 
             Levantei a cabeça e suspirei olhando para o zíper fechado da barraca, pelo jeito eu não podia 
fugir dos pesadelos,  onde quer que eu fosse eles me encontrariam. Me debrucei e puxei  minha 
mochila sem fazer barulho e tirei meu pente, vagarosamente penteei meus cabelos e os amarrei em 
um rabo no qual fiz uma trança. Com cuidado peguei a roupa que tinha escolhido para a trilha e a 
vesti.
             Dobrei as que estava usando e as coloquei dentro da mochila, coloquei o tênis e peguei  
minha nécessaire antes de sair. Só então me dei conta de que não fazia ideia de que horas eram, olhei 
para o céu extremamente azul e vi os primeiros vestígios do sol, constatei que deviam ser por volta 
de seis horas. A grama e as árvores pareciam mais verdes e vivas naquela manhã e o cheiro da 
natureza encheu meus pulmões. Então olhei para o que restou da fogueira, somente cinzas em volta  
das pedras. Imediatamente meus olhos fugaram para a direção que tomei no sonho, estremeci ao ver 
que era tudo perfeitamente igual, respirei fundo e me virei na direção do banheiro.
             A grama rala abafava meus passos, olhei inconscientemente para a árvore onde Juliana e eu  
vimos a coruja branca,é óbvio que ela não estava lá. Fui até a porta aberta do banheiro tentando não 
dar atenção para as coisas estranhas que aconteceram naquela viagem. Entrei e tranquei a porta.  
Lavei meu rosto, escovei os dentes, reforcei o antitranspirante, era quarenta e oito horas mas eu não 
queria me arriscar. Passei protetor solar e guardei tudo dentro da necessárie, abri a porta e vi que 
alguém vinha na mesma direção. Era uma das meninas do outro grupo, ela direcionou um sorriso 
tímido quando passamos uma pela outra.
             ― Bom dia. - Cumprimentei-a com um meio sorriso.
             ― Bom dia.
             Ela respondeu com uma voz sonolenta, caminhei vagarosamente até as barracas admirando a 
paisagem ao redor, era muito bom estar ali em meio a tanta natureza e entendi Ágatha. Entendi 
porque ela gostava tando da Amazônia, era mesmo muito bom estar em contato com a natureza,  
quando voltei à entrada da minha barraca vi Rodrigo saindo da barraca ao lado.
             ― Acordou antes de mim, não posso acreditar.
Ele disse com o cabelo todo desgrenhado.
             ― Milagres acontecem.
             ― As meninas ainda estão dormindo? - Perguntou baixinho.
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             ― Estão.
             ― São seis e meia é melhor que elas acordem logo, temos muito o que fazer antes de sair.  

Rodrigo sentenciou acenando com a cabeça para a garota que voltava do banheiro, ele estava 
com uma toalha e um estojo preto na mão.
             ― Hum-hum. - Concordei enquanto entrava na barraca, quando entrei vi Juliana sentada com 
cara de sono. - Bom dia - Eu disse me ajoelhando sobre meu colchonete, e puxei minha mochila 
guardando minha nécessaire lá dentro.
             ― Bom dia.
             Ela murmurou com os olhos semicerrados. Peguei duas barras de cereal e me sentei abrindo 
uma delas. Enquanto comia vi Juliana abrir a mochila e pegar sua nécessaire e logo após desabou 
sobre o travesseiro de novo.
             ― Não acredito que é domingo e eu estou acordada a essa hora.
             ― Ânimo, logo você estará em casa e poderá dormir à vontade. - Eu a animei e ela arrastou-se 
enquanto levantava.
             ― É, daqui umas dez horas mais ou menos.
             Juliana saiu resmungando e eu guardei as embalagens vazias numa sacola de plástico.  
Arrumei minha mochila e a deixei perto da entrada, enrolei meu colchonete e o amarrei. Peguei o 
travesseiro e dobrei a manta fina que me serviu de cobertor, amarrei-os junto com o colchonete,  
quando terminei vi Gabi sentar-se não com uma expressão melhor do que Juliana.
             ― Bom dia. - Falei.
             ― Bom dia... Conseguiu dormir bem? - Perguntou sonolenta e eu dei de ombros.
             ― Não muito e você?
             ― Também não, tive um pesadelo.

Ela falou passando a mão sobre os cabelos pretos e eu franzi as sobrancelhas, será que todo 
mundo teve pesadelos naquela noite?
             ― Muito ruim? - Indaguei indiferente e ela fez que sim.
             ― Sonhei que um lobo enorme nos atacou e destruiu o acampamento.
             ― Credo. - Eu disse espantada e Yasmim sentou-se.
             ― E eu sonhei com uma coisa rápida como o vento e preta com olhos vermelhos voando ao  
redor das barracas. - Ela contou ainda com os olhos fechados.
             ― Nossa! Parece que todo mundo teve pesadelos então. - Observei enquanto Gabi pegava sua 
nécessaire.
             ― Com o que você sonhou? - Yasmim perguntou.
             ― Com um monte de coisas. - Foi só o que eu disse, não queria contar para ninguém aquele  
sonho estranho.
             ― E eu sonhei com uma pantera enorme. - Juliana que provavelmente pegara o fim da  
conversa falou entrando na barraca.
             ― Nunca mais vou querer ouvir histórias de terror. - Gabi falou enquanto se levantava.
             ― Nem eu.
             Yasmim concordou disfarçando um bocejo, Juliana enrolou o colchonete junto com o  
travesseiro e a manta assim como o meu e os colocou ao lado.
             ― Da próxima vez em que Rodrigo planejar uma coisa dessas vamos pedir a ele que não  
escolha um lugar assombrado. - Juliana sugeriu mordendo uma barra de cereal.
             ― Ótima ideia, só espero que ele já não esteja planejando uma viagem à Transilvânia para 
passar a noite no castelo do conde Drácula! - Yasmim disse com uma risada cheia de ironia enquanto 
enrolava suas coisas.
             ― Nem fale uma coisa dessas ele pode estar escutando! - Juliana falou arregalando os olhos e 
olhando para fora para ver se Rodrigo estava por perto.
             ― Acho que ele está planejando fazer a trilha do leão baio aqui mesmo em BJ.
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Confidenciei e as duas me encararam.
             ― Sério? - Yasmim perguntou incerta.
             ― Estávamos conversando sobre isso ontem.
             ― Espero que ele esteja planejando isso para o ano que vem.
Ela disse saindo da barraca quando Gabi entrou.
             ― O que é para o ano que vem?
             ― A próxima trilha radical e aventureira de Rodrigo.
Juliana respondeu e Gabi fez uma careta.
             ― O quê? Ele já está planejando outra? - Perguntou ela incrédula.
             ― Você sabe como ele é.
             Eu disse enquanto ela guardava suas coisas, o barulho ao nosso redor aumentou e 
percebi que todo mundo já havia acordado. Fiquei feliz por ter sido a primeira a acordar pois com 
certeza a fila para o banheiro estava grande.
             ― Bom dia gatinhas - Rodrigo disse entrando e eu o fuzilei com os olhos - Temos que  
desarmar as barracas e estar prontos para sair às oito está bem? - Todas assentimos e ele olhou para 
o relógio. - São sete horas agora então temos mais um tempinho, e então como passaram a noite, 
dormiram bem?
             ― Não, eu tive um pesadelo horrível. - Gabi contou mordendo uma bolacha recheada.
             ― É mesmo, com o quê? - Rodrigou indagou sentando ao meu lado.
             ― Com um lobisomem malvado e feio. - Ela resmungou. 
             ― E eu sonhei que tinha uma pantera preta com dentes enormes rondando o acampamento. -  
Juliana falou mordendo a quarta barra de cereal.
             ― É... As histórias do Rafael tiveram os efeitos esperados. - Rodrigou afirmou coberto de  
razão.
             ― Também teve pesadelos? - Juliana perguntou para ele.
             ― Se tive não me lembro, dormi como uma pedra.
             ― Pedras não dormem. - Provoquei e ele me olhou torto.
             ― É só uma figura de linguagem senhorita sabe tudo - Ele disse incomodado e eu ri - E você  
sonhou com o quê? - Mordi o lábio pensando em que resposta dar.
             ― Pessoas estranhas. - Respondi lacônica.
             ― É? Sonhou que estavam rodando o acampamento também? - Ele perguntou zombeteiro.
             ― Mais ou menos.
             Falei olhando para minhas unhas compridas tentando parecer indiferente, ele se levantou e 
saiu quando Adrian o chamou lá fora. Peguei minha mochila e o colchonete enrolado e saí com 
Juliana atrás de mim. Larguei as coisas no chão e me espreguicei vendo Tiago aproximar-se de nós 
com os cabelos despenteados e usando uma camiseta larga. Ele abraçava o corpo como se estivesse 
com frio.
             ― Oi. - Ele disse parando ao meu lado com a cara amassada, outro que pelo jeito não tinha  
dormido muito bem. 
             ― Oi. - Murmurei me agachando para amarrar meu tênis.
             ― Também teve pesadelos?
             Ouvi Juliana perguntar a ele, notei uma coisa estranha, havia marcas no chão como as de um  
salto fino segui com meus olhos o rastro e vi que vinham da floresta. Balancei a cabeça confusa, 
nenhuma das garotas ali estava usando sapatos de salto alto, as marcas iam até a barraca onde eu 
dormi e arregalei os olhos. Definitivamente havia alguma coisa muito errada acontecendo naquele 
lugar. Me levantei ainda olhando atordoada, eram sim marcas de sapatos de salto agulha, não podia 
ser outra coisa. Fiquei com medo e resolvi não contar aos outros, se fosse mesmo o que eu estava 
pensando ninguém poderia saber.
             ― E aí ele me olhou e disse;é melhor você sair daqui se quiser salvar sua vida.
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Escutei o final do provável pesadelo de Tiago.
             ― Que estranho todo mundo ter pesadelos. - Juliana disse cruzando os braços.
             ― Sinistro, acho que foi culpa daquelas histórias. - Tiago disse ajeitando os cabelos com as  
mãos.
             ― Nunca mais quero saber dessas histórias. - Juliana observou abraçando o corpo.
             ― Ei, vocês também tiveram pesadelos? - Tiago perguntou para nossos vizinhos.
             ― Eu tive. - O jovem loirinho disse olhando com interesse.
             ― Eu também. - A loira disse e a baixinha de cabelos escuros assentiu atrás dela.
             ― Também tive. - Agora todos olhavam uns para os outros assustados.  
             ― E você? - A garota alta e loira para perguntou a Hugo.
             ― É... Tive uns sonhos estranhos. - Ele admitiu parecendo meio hesitante.
             ― Aí Anderson - Tiago chamou - Você teve algum pesadelo, cara? 
             ― Tive, por quê? - Anderson perguntou colocando a mochila e o colchonete dele no chão.
             ― É que todo mundo pelo que parece teve pesadelos.
             ― Deve ter sido por causa daquelas histórias. - Ele disse antes de entrar na barraca de novo.
             ― Rodrigo disse que não teve.
             Juliana falou ao meu lado, eu não conseguia falar nada apenas me perguntava o que era  
aquilo  tudo.  Primeiro  tive  a impressão de que alguém me olhava de  dentro da floresta  escura, 
depois o corvo, depois a mesma coisa quando fui martelar a estaca para prender a barraca, depois as 
histórias e a coruja, o meu sonho estranho, os pesadelos de todo mundo, as marcas de sapato alto na 
grama. Engoli em seco sentindo um arrepio gelado percorrer meu corpo, algo estranho, não, muito 
estranho estava acontecendo ali. Nem reparei quando Yasmim e Gabi se juntaram a nosso grupo e os 
jovens que acamparam conosco e todos falavam sobre os pesadelos.
             Alguns minutos depois Adrian pediu que começássemos a desmontar as barracas e o  
pequeno grupo se desfez, ninguém além de mim pareceu notar as marcas estranhas na grama e 
decidi não contar para ninguém. Rodrigo nos ajudou a desmontar a nossa e em alguns minutos  
todas as barracas estavam guardadas em suas sacolas de lona preta. Coloquei meu boné e os óculos 
de sol. Peguei minha garrafa e a enchi na torneira do banheiro sendo imitada pelos outros, quando 
voltava para onde havia sido nosso acampamento - agora guardado em sacolas - olhei para a árvore 
onde tinha visto a coruja. Mordi o lábio olhando para o galho vazio por um segundo e depois voltei, 
logo o pessoal encarregado de levar as coisas apareceu e começou a levar tudo.
             Adrian e Rafael, nossos guias, juntaram o grupo para as últimas instruções e logo saímos 
para a trilha que duraria quatro horas. Aos poucos todos pareceram esquecer as histórias de terror e 
os pesadelos, não ouvi mais ninguém falando no assunto, talvez fosse pela beleza da paisagem. As 
araucárias centenárias e as matas de xaxim fizeram muito sucesso e renderam algumas centenas de 
fotos. Também aproveitei para tirar algumas já que eu não sabia quando iria voltar a BJ. Prestei 
muita atenção nos pássaros que cantavam alegremente em todo o lugar. Felizmente mais nada de 
estranho aconteceu - pelo que eu fui extremamente grata.
             Porém não deixei de ficar apreensiva durante toda a trilha, algo em mim gritava que tinha  
alguma coisa muito errada naquele lugar. Eu não conseguia ficar tão tranquila quanto os outros. 
Meus planos de deixar  os  pensamentos sobre o  mundo do sobrenatural,  foram frustrados.  Não 
conseguia  deixar  de  pensar  que  por  ali  poderia  haver  aquelas  coisas,  como  eu  os  chamava 
carinhosamente. E então a certeza de que eu não sabia quase nada sobre o mundo em que estava 
metida  por  causa do  Conselho me veio  à  mente.  Mas  deixei  isso  para  lá  quando chegamos na 
primeira das três cachoeiras existentes na trilha Dona Luíza, desta vez ninguém se aventurou em se 
molhar.
             A que a ideia de andar por mais umas três horas com as roupas molhadas não era muito 
atraente para ninguém. Consegui tirar fotos de muitas borboletas durante a trilha, além de fotos 
belíssimas das outras cachoeiras e do riacho. A trilha é absolutamente linda e há trechos de mata 
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nativa e intocadas, há pontos de matas fechadas.
              Quando voltamos para a pousada era cerca de meio dia, estávamos cansados e famintos,  
mas muito satisfeitos com o passeio. Realmente valeu a pena, mesmo tendo passado muitos verões 
da minha vida naquela cidade eu nunca tinha feito a trilha até o fim. Eu já havia me aventurado em 
outras, como a do leão baio na fazenda do Cilho e na represa do rio dos Touros. Almoçamos na  
pousada e depois fomos descansar no mesmo gramado do dia anterior, depois fomos passear um 
pouco ao redor da pousada. Eram por volta de quatro e meia da tarde quando decidimos voltar, 
depois de colocar as coisas no carro nos despedimos de nossos companheiros de acampamento e 
trilha que eram Hugo, Luísa, Cristine e Jonatan. Eles eram de São Joaquim em Santa Catarina que 
fica bem perto de Bom Jesus.
             Tenho que confessar que fiquei com o coração apertado na hora de ir embora, eu gostava 
muito de BJ e havia passado ali tantos momentos bons. Sem contar que não tive tempo de visitar 
meus avós. Mas também queria chegar logo em casa, então quando entrei no carro tive a mesma 
impressão  que  sempre  tinha  quando  voltava  para  Porto  Alegre.  Estava  indo  sabendo  que  um 
pedacinho do meu coração ficava por ali. Ao contrário da ida para BJ cheia de músicas, cantorias,  
provocações etc, a volta foi silenciosa e tranquila. O carro de Anderson foi na nossa frente dessa vez, 
o sol já tinha se posto quando chegamos. Assim que Rodrigo parou o carro na frente da minha casa,  
as luzes da rua, da minha casa e das casas vizinhas já estavam acesas.
             ― Não esqueça, final de semana de trilha não anula segunda-feira na academia. - Rodrigo me  
lembrou assim que coloquei um pé para fora do carro.
             ― Eu não vou esquecer, até amanhã.    
Eu disse saindo do carro com a mochila no ombro, bati a porta do carro e olhei para dentro.
             ― Até amanhã Juliana e Tiago até a próxima.
             ― Tchau. - Tiago disse e Juliana acenou.
             ― Até. - Virei as costas e vi que o portão se abria, segurei na grade alta e acenei para meus  
amigos no carro que acenaram de volta e então o carro fez a curva e foi em direção à saída do 
condomínio.
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A porta da frente se abriu antes que eu tivesse a chance de colocar a mão na maçaneta
             ― E aí aventureira? - Mariana me abraçou - Como foi o passeio?
             ― Foi ótimo e você passou o fim de semana todo estudando mesmo? - Perguntei fechando a  
porta.
             ― Como eu disse que faria, mas vai valer a pena. Vou deixar você relaxar um pouco e depois 
quero ver todas as fotos que tirou e saber de tudo o que aconteceu lá. - Minha prima antes de sumir  
na direção da cozinha.
             ― Claro. - Eu disse subindo as escadas rapidamente e entrei no meu quarto, néftis estava  
deitada na cama mas se levantou quando me viu. Eu a peguei em meus braços e a abracei com 
carinho, estava com muita saudade da minha melhor amiga. - Senti tanto a sua falta docinho.
             ― E então, tem novidades? - Mariana apareceu do nada e sentou-se na cama.       
             ― Novidades? - Indaguei erguendo uma sobrancelha enquanto colocava Néftis de volta na  
cama.
             ― É, tipo conheceu alguém interessante...
             ― Ah... Isso, conheci uma galera de São Joaquim, eles foram acampar e fazer trilha junto com  
a gente. Eles eram bem legais. - Respondi tirando minha câmera da mochila.
             ― Hum... Está bem, deixa isso para lá, tirou muitas fotos?

Mariana desistiu do assunto que tentava puxar e deu a volta na cama sentando-se ao meu 
lado enquanto eu conectava a câmera ao notebook.
             ― Várias, olha só. - Apontei para uma foto na tela.
             ― Que lindo. - Ela sussurrou quando a tela mostrou uma das cachoeiras, eu levantei e fui até  
o guarda-roupas, peguei um vestido rosa e fui na direção do banheiro.
             ― Fique aí vendo as fotos que eu vou tomar um banho.
             ― Hum-hum.
             Mariana concordou e eu entrei no banheiro fechando a porta atrás de mim, me livrei das  
minhas roupas atirando-as direto para o cesto de roupas perto da pia. Liguei o chuveiro e fiquei  
parada debaixo da água fresca por vários minutos sem me mexer,  depois  lavei  meus cabelos e  
enquanto o condicionador fazia efeito enchi meu corpo de espuma do sabonete líquido. Depois de 
me enxaguar demoradamente, saí do box e me sequei, coloquei meu vestido rosa e penteei meus 
cabelos, era tão bom poder tomar um banho. Quando voltei ao quarto vi que Mariana ainda olhava 
as fotos da viagem.
             ― Adorei, quero ir na próxima. - Ela disse assim que me viu.
             ― Considere-se convidada. - Falei me jogando na cama para ver a quantas andava a 
transmissão das fotos.
             ― Vou pedir uma pizza, do que você quer? - Ela indagou e eu torci o nariz enquanto fitava a 
tela do notebook.
             ― Brócolis com catupiri. - Falei o primeiro que me veio à cabeça.
             ― Vou pedir uma de quatro sabores, escolhe mais um. Fico com dois e você com dois.    
             ― Hmmm, ah! Margarita, essa é ótima. - Pedi enquanto vasculhava minha lista de músicas.
             ― Ah eu tinha esquecido! - Mariana disse de súbito.
             ― O que foi? - Indaguei torcendo o nariz.
             ― Uma colega me emprestou um pen drive com umas músicas bem legais, espere aí que eu 
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vou buscar. - Mariana disse saindo do quarto rapidamente - Você precisa ouvir isso,é muito bom. - 
Ela recomendou me entregando o aparelho pequenino e preto.
             ― Que tipo de música tem aqui? - Perguntei enquanto o pegava.
             ― Ah... várias. Passe para o notebook se gostar. 
             ― Hum... legal, obrigada. 
             ― Você vai adorar. Agora vou pedir nossa pizza, deixa eu ver você quer brócolis com 
catupiri. e Margarita, tudo bem.
             Ela repetiu e sumiu pelo corredor, ainda bem que existiam sabores de pizza que não levavam 
nenhum tipo de carne. Havia sido bem difícil para mim quando decidi ser vegetariana aos dez anos 
de idade na terra do churrasco. Mas havia me adaptado bem graças a todas as outras coisas boas que 
existiam  e  que  não  levavam  carne  como  a  pizza  Margarita  que  levava  tomate,  manjericão  e 
parmesão. Tomei essa decisão porque respeitava todo tipo de vida e não queria saber que nenhum 
animal havia sido morto por minha causa.
             Pus o  pen drive pra tocar e peguei minha mochila. Eu havia conseguido convencer o 
recepcionista da pousada a fazer uma cópia da foto do tal morcego mutante que os turistas tinham 
conseguido tirar. Peguei a foto e olhei com atenção tentando distinguir alguma coisa, mas eu via  
somente  uma  sombra  preta  contra  o  céu  escuro  da  noite.  Era  só  um  borrão  e  não  dava  para 
distinguir  nada,  havia  chances daquilo  tudo ser  uma fraude,  os  turistas  podiam muito  bem ter 
montado a foto ou aquilo ser simplesmente um pássaro noturno.
             Suspirei e larguei a foto de lado, ela podia ser um engano ou uma montagem, mas os  
pássaros estranhos à fauna de Bom Jesus que eu vi eram bem reais. E se por acaso eu não acreditasse 
no que eu mesma vi, Juliana poderia afirmar pois ela também viu a enorme coruja branca. Nomeei a 
pasta com as fotos de "Trilha em BJ" e comecei a passar as fotos, arrumei algumas e coloquei uma 
como fundo de tel. Era a foto de uma borboleta branca pousada em uma flor vermelha que eu havia 
tirado perto da cachoeira. Isso me fez lembrar do vídeo que eu havia feito. Fui para minha pasta 
principal  e  abri  a  pasta  de  vídeos,  acionei  "Visualizar  vídeo"  e  prestei  atenção enquanto  via  as 
árvores, o rio, as flores, meus amigos na água.
             Então, vi algo estranho. Voltei a imagem pensando ter visto algo entre as árvores do outro 
lado do rio, estreitei os olhos e me aproximei da tela enquanto a imagem era repetida. Pareceu algo 
escuro voar entre os troncos da árvores, lembrei do corvo enorme mas balancei a cabeça voltando a 
imagem e  acionei  uma velocidade  menor.  Com a  velocidade da  imagem menor  pude  ver  algo 
grande  do  tamanho  de  uma  pessoa,  engoli  em  seco  lembrando  das  histórias  que  Rafael  havia 
contado.  O  relato  da  jovem  que  havia  sido  perseguida  por  alguma  coisa  que  corria  entre  as 
árvores,"Era como se o vento tivesse tomado uma forma escura e passado ao seu lado" as palavras de Rafael 
sobre o relato da tal jovem ecoaram na minha mente. Estremeci meio apavorada.
             Voltei a imagem e passei em velocidade menor ainda, estremeci outra vez, era exatamente  
como Rafael havia contado. Mas seja lá o que fosse, era tão rápido que a câmera só havia conseguido 
captar um vulto distorcido "Como se o vento tivesse tomado uma forma escura". Engoli em seco e deixei 
o vídeo passar em velocidade normal, vi o pássaro enorme e comprovei que era mesmo um corvo,  
passei a mão pelos meus cabelos molhados e segurei-os com força.
             Era para ser só uma viagem, só um fim de semana numa cidade pequena e cheia de árvores e 
cachoeiras etc, mas acabei topando com outro mistério como se minha vida já não tivesse muitos. 
Mas que coisa era aquela afinal? Acho que como todo ser humano normal eu estava com medo do 
via nas imagens. O que quer que fosse aquela coisa não era humana disso eu tinha certeza, engoli  
em seco e cobri os lábios com a mão. Havia um mistério em Bom Jesus eu tinha certeza, as lendas  
não  eram  somente  lendas  eu  sabia  muito  bem  disso.  Caso  tivesse  dúvidas  o  vídeo  no  meu 
computador as tiraria, era estranho sentir medo pois eu já devia estar acostumada com pesadelos.  
Fiquei vários e vários minutos olhando para a imagem estranha e assustadora, suspirei.
             ― Chega disso. 
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             Murmurei indo para a varanda, olhei para o céu onde as estrelas já dominavam, a lua estava 
cheia  então  só  apareceria  mais  tarde.  Me  debrucei  na  proteção  de  pilares  brancos  da  varanda 
tentando  ver a bela vista para o Guaíba e as luzes da cidade que já estavam acesas, não vi muita 
coisa.  A  vista  do  meu  quarto  era  o  quintal  lateral  da  casa,  o  muro  e  a  casa  do  vizinho 
resumindo;nada muito bonito de se ver. Voltei para o quarto e a música que tocava chamou minha 
atenção, era muito bonita, romântica mas com todo aquele pique de uma banda adolescente. Mexi 
na lista e encontrei o nome da música, sem Ar do De Black. A música romântica com um piano ao 
fundo me conquistou - por ser linda - então a passei para meu MP4.
             Assim que ela começou a tocar nos fones desliguei o notebook e saí do meu quarto. Fui pelo 
corredor até a porta que dava acesso à laje da casa. Subi as escadas sendo deliciada com toda beleza 
do começo de uma noite de verão em Porto Alegre. As milhares de luzes da cidade estavam acesas e 
formavam um mar de cores que se estendia até  onde começavam as águas  escuras  do Guaíba. 
Caminhei até a proteção de pilares brancos e me apoiei nela, aquela vista era com certeza muito 
melhor do que a do meu quarto, prendi meu MP4 na alça do meu vestido e tirei os chinelos de  
borracha também cor de rosa. Era bom sentir o concreto ainda aquecido pela luz do sol que brilhara 
o dia inteiro sob meus pés. Balancei meus cabelos que ondulavam nos meus ombros e costas para 
que secassem mais rápido.
             Me afastei da amurada e me virei na direção da rua, olhei para as árvores escuras do bosque  
que ficava no meio do condomínio, exatamente atrás da casa do meu vizinho da frente. Eu podia vê-
las por cima da laje da casa do vizinho porque elas eram bem grandes, a maioria era de eucaliptos  
fortes e altos.
             Uma lufada de vento fresco soprou da direção do Guaíba e agitou meus cabelos e meu  
vestido assim como também as árvores que eu olhava. Suspirei sentindo vontade de fazer algo que 
há tempos não fazia. Abri os braços e girei, eu havia feito balé dos três aos dezoito anos de idade.  
Girei  delicadamente  pela  laje  enorme,  eu só  esperava  que nenhum vizinho estivesse  olhando e 
depois eu encontrasse um vídeo de meu balé noturno no YouTube.
             Eu ri e mordi o lábio enquanto caminhava até a amurada novamente, talvez todo mundo  
devesse  fazer  aquilo  de  vez em quando,  dançar  de  pés  descalços  quando não tivesse  ninguém 
olhando. Encostei os antebraços na amurada e me inclinei para frente, dali dava ver a piscina e o 
pátio  dos  fundos.  Tentei  me  concentrar  em encontrar  uma resposta  plausível  para  o  que  tinha 
acontecido durante  a viagem, era  até  engraçado ver  como os mistérios  pareciam me rondar ou 
melhor me perseguir e até me perguntei qual seria o próximo com que eu iria topar. Talvez eu até já 
estivesse me acostumando com aquilo afinal de contas que pessoa normal veria o que viu no vídeo 
da cachoeira e ficaria tão tranquila? Eu havia topado com um pesadelo, uma lenda, uma história de 
terror e estava escutando música e dançando.
             ― Lavígnia? - A voz de Mariana soou escada a cima, só escutei-a porque já tinha desligado  
meu MP4.
             ― Estou aqui. - Falei em voz alta enquanto ela surgia pela porta da laje.
             ― A pizza chegou.
             ― Ótimo, estou faminta.
             ― Então venha antes que eu coma tudo sozinha. - Mariana advertiu-me enquanto descia a  
escada e eu fui atrás.
             ― Você comendo pizza vegetariana? Não brinca. - Duvidei.
             ― Está com um cheiro tão gostoso que não sei se eu não abria uma exceção.
             Ela disse quando alcançamos o corredor, fechei a porta da escada e desci para o térreo onde o  
cheiro de pizza enchia o ambiente. Mariana abriu a caixa enorme que estava em cima da mesa de 
centro, a televisão estava ligada e passava um filme antigo.
             ― Gosto de comer pizza com a mão, sem cerimônias.
             ― Apoio sua ideia. - Eu falei enquanto pegava o cortador de pizza, cortei uma fatia enorme e  
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me sentei no sofá cruzando as pernas sobre o mesmo.
             ― Adoro esse filme.
Mariana indicou a televisão, o filme era lindo mesmo era sobre um homem que voltava ao passado 
para encontrar o grande amor de sua vida.
             ― É lindo mesmo e a trilha sonora é incrível, já dancei várias vezes nas apresentações de balé  
que eu fazia. - Disse antes de morder um pedaço da fatia.
             ― Qual é o nome da música?
             ― O mesmo nome do filme, em Algum Lugar do Passado.
Informei-a vendo Néftis descer as escadas correndo atraída pelo cheiro da pizza.
             ― E esse ator era muito bonito.
             ― Verdade, tinha olhos incríveis.
             Eu disse dando um pedaço de pizza para Néftis,"Olhos incríveis", pensei quase engasgando 
depois de uma mordida. Eu nunca tinha visto olhos mais lindos do que os  dele  e minha mente se 
recusava a esquecê-los. Havia feito de tudo durante o fim de semana para não pensar naqueles olhos 
lindos, nem naquela voz sedutora e muito menos naquele perfume embriagante. Mas era incrível 
como minha mente usava de qualquer desculpa para trazer a imagem dele para me atormentar. 
Balancei a cabeça levemente tentando afastá-lo de meus pensamentos, peguei outra fatia de pizza e 
dei outro pedaço para Néftis, Mariana fez uma pergunta sobre o acampamento e logo estávamos 
conversando sobre isso.
             Contei tudo que aconteceu - omitindo é claro a parte que eu tinha visto as lendas com meus  
próprios  olhos  e  com minha câmera também.  Quase  não prestamos atenção no filme enquanto 
conversávamos, Mariana, néftis e eu devoramos metade da pizza, quando subi para meu quarto 
estava com muito sono. Mariana já tinha ido para o dela, era tarde e eu tinha que acordar cedo no  
outro dia. Então escovei os dentes e vesti meu short e blusa de algodão azul e branco próprios para 
dormir, desliguei a luz e me atirei sobre minha cama.
             Estava muito calor então deixei as portas da varanda abertas, estava tão cansada que nem 
parei para pensar no risco de deixá-las abertas. Mas era improvável que ele voltasse ali então não dei 
importância, abracei meu travesseiro e fechei os olhos. Senti quando Néftis pulou em cima da cama 
e enrolou-se ao meu lado. Eu estava com tanto sono que não demorei muito para adormecer, para 
meu alívio não tive sonhos estranhos como o do Caçador ou da batalha na clareira da floresta. Sendo 
assim quando acordei na manhã seguinte estava bem disposta, só estranhei o fato de Néftis não estar 
deitada ao meu lado, vasculhei o quarto iluminado pela luz da manhã ouvindo as cigarras cantarem. 
Ela não estava em canto nenhum, cobri os lábios com a mão escondendo um bocejo.
             Prendi meus cabelos em um coque e abri o guarda-roupas, peguei uma blusa azul clara de 
mangas curtas e uma saia branca e rodada que ia até em cima dos joelhos. E os vesti depois de tomar 
um banho rápido. Deixei meus cabelos soltos e passei duas borrifadas de meu perfume, arrumei a  
cama e depois coloquei minhas sandálias brancas de salto fino. A casa estava silenciosa pois Mariana 
ainda dormia e tia Márcia chegava mais tarde. Meu café da manhã foi um pedaço da pizza da noite 
anterior.  Depois  de  escovar os  dentes  pequei  a  bolsa  e  as  chaves  do carro que estava perto  da 
entrada.
             Liguei o rádio e dirigi em direção ao meu trabalho. Pretendia ir para o subsolo ver se a porta  
ainda estava trancada e se eu tivesse muita sorte, muita sorte mesmo ela estria aberta. Por mais que 
eu tentasse esquecer o que aquele vampiro falou quando entrou em meu quarto eu não conseguia, 
eu queria descobrir qual era a história de minha família com eles e que droga de trato era aquele. 
Entrei no estacionamento e coloquei meu carro na mesma vaga de sempre, fui bem rápido para o 
prédio, peguei o elevador e apertei o botão para o subsolo.
             Exatamente como da outra vez o corredor estava vazio e frio, andei bem rápido para o falso  
almoxarifado e descobri com imensa frustração que a porta estava trancada. Olhei com uma espécie 
de  fraco  rancor  para  a  porta.  "Droga!" Eu  pensei  com  raiva,  quebrar  uma  porta  de  vidro  eu 
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conseguiria mas uma de madeira não tinha certeza. Voltei para o elevador e fui direto para o quarto 
andar, eu tinha que falar com o doutor Porto mas naquele momento só queria bater alguma coisa 
para descontar minha decepção. Quando a porta do elevador se abriu vi Juliana arrumando um 
monte de pastas sobre a mesa.
             ― Bom dia. - Resmunguei passando por ela.
             ― Bom dia Lavígnia.
             Entrei em minha sala e afundei na cadeira. Tinha que entrar naquele arquivo, imaginei onde  
as chaves poderiam estar, não estavam na sala de reunião. Será que estariam com meu avô? Pensei 
em ir fazer uma "visita" à casa dele e revistar todos os sete quartos, quatro salas, uma biblioteca e 
dois escritórios mas isso não me pareceu muito viável. Eu poderia é claro pedir as chaves para um 
deles mas alguma coisa me dizia que não iriam me dar, já que até aquele momento não tinham me 
contado a tal história que eu deveria mesmo saber. A chave poderia estar na sala de minha tia, 
Savanah, mas isso me deixava com o problema de entrar na sala dela e revistar tudo, não era muito 
certo fazer isso.
             Mas havia tantas coisas que eu precisava saber. Tudo aquilo andava me atormentado demais, 
peguei uma caneta e comecei a rabiscar uma lista. O que realmente minha família tinha a ver com os 
vampiros, qual era o trato, quem era esse Caçador. Olhei para as três coisas de minha lista "Uma 
coisa de cada vez", pensei fazendo uma seta vermelha ao lado do primeiro item. Guardei minha lista 
na bolsa  e  me concentrei  no trabalho.  Como sempre depois  do  almoço a  tarde pareceu voar e  
quando o relógio marcou exatas quarto horas, desliguei o computador e peguei minha bolsa. Assim 
que saí de minha sala vi Sabrina, minha desagradável colega de trabalho.
             Ela acenou levemente com a cabeça quando me viu e entrou em sua sala batendo a porta, dei 
ombros e me virei para Juliana.
             ― Não vai à aula? - Perguntei.
             ― Não, tudo que eu quero é sair daqui ir para casa, tomar um banho e dormir até amanhã de  
manhã.
             ― Está bem, aviso o Rodrigo. - Eu disse indo em direção ao elevador.
             ― Obrigada.
             Ouvi-a dizer enquanto espiava pelo corredor para ver se Savanah já tinha saído, vi a  
secretária dela - que eu jamais lembrava o nome - indo em direção à sala dela com um monte de 
papéis nas mãos. Suspirei desanimada, ela ainda estava lá.
             Saí do carro e fui até meu carro e coloquei minha bolsa dentro da mochila e a coloquei no  
ombro, tranquei  o carro e saí.  Quando cheguei  na calçada e apertei  o botão para fechar o sinal 
lembrei dele. Inconscientemente vasculhei entre os carros a bela moto preta e vermelha, mas é óbvio 
que não estava ali.  Seria coincidência demais, suspirei irritada comigo mesma e atravessei a rua 
junto  com  outras  pessoas.  Entrei  na  academia,  para  aquecer  subi  pelas  escadas.  Fui  direto  ao 
vestiário e troquei de roupa, coloquei uma legging preta e uma blusa rosa, amarrei meus cabelos em 
um rabo e saí.
             ― Pensei que você não viria hoje. - Gabi falou quando parei ao lado do balcão de recepção.
             ― Não tenho escolha, se eu não viesse Rodrigo iria me buscar.
Falei acenando para Yasmim que atendia um aluno.
             ― Mas Juliana conseguiu escapar pelo que vejo.
             ― Ela disse que a única coisa que quer fazer até amanhã é dormir.
             ― Eu também, se eu pudesse faltar ao trabalho faltaria pois estou exausta.       

Rodrigo estava ajudando um aluno com um peso enorme e eu acenei para ele que sorriu e fez 
um sinal com a cabeça para as esteiras.
             ― Ele me viu. - Falei resignada e Gabi riu.
             ― Boa aula.
             ― Obrigada.
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             Eu disse indo em direção às esteiras, escolhi uma mais afastada das que estavam sendo  
usadas ficando com uma livre de cada lado. Subi e a programei para uma caminhada regular, ela 
começou a rolar e eu também comecei a andar. Lembrei que tinha que comprar um novo cartão de 
memória para minha câmera já que o outro tinha pouca memória. Então me planejei para depois da 
aula ir até o shopping que não ficava muito longe dali para comprar um.
             ― Pensei que não iria aparecer hoje. - Ouvi Rodrigo dizer ao meu lado.
             ― Se eu não tivesse vindo o que você faria? - Perguntei olhando-o desconfiada.
             ― Isso partiria meu coração. - Ele disse colocando ambas as mãos no peito teatralmente e eu  
ri.
             ― Não seja tão exagerado.
             ― Mas é sério, fiquei feliz que você veio.
             ― Para poder me torturar? - Brinquei.
             ― Pela satisfação de sua amável presença - Ele disse se fingindo de sério e eu ri - Agora  
venha porque preparei uma série especial para você.
             Ele disse no exato momento que a esteira parou, fui com ele até um dos aparelhos no qual 
fiquei por um bom tempo até ele me passar para outro. Felizmente fiquei apenas uma hora e meia na 
aula. Não havia suado praticamente nada então só lavei meu rosto na pia do banheiro e soltei os  
cabelos. Mas fiquei com a roupa de ginástica e o tênis, peguei a mochila e saí, acenei para as meninas 
no balcão e desci  pelas escadas novamente,  atravessei  a rua e fui para o estacionamento.  Cinco 
minutos depois eu parava meu carro no estacionamento do shopping Praia de Belas. Peguei a bolsa 
e saí.
             O movimento era tranquilo, já que era segunda-feira. Caminhei durante alguns minutos pelo 
corredor  de  cerâmica  cinza  no  qual  refletia  as  luzes  brancas.  Quando  passei  pela  praça  de 
alimentação no segundo andar meu estômago me lembrou que eu não havia comido nada desde a 
hora do almoço. Entrei em um café e pedi um capuccino gelado e um croissant de queijo.
             Não me apressei em meu lanche da tarde, então quando saí - depois de pagar a conta eram 
seis e vinte - olhei pelo corredor imenso e comecei a caminhar na direção da loja onde eu sempre 
comprava coisas  para meu computador.  Espiei  a  vitrine onde tinha várias  câmeras  e  acessórios 
eletrônicos. Entrei na loja e comprei um cartão de dois gigabytes, muito melhor do que o outro.
             Agora havia um movimento maior de pessoas pelos corredores, talvez porque eu estivesse 
passando perto dos cinemas. Olhei os cartazes procurando algum filme bom, mas não encontrei 
nenhum que justificasse ficar duas horas trancada em uma sala escura, ao lado de um monte de 
gente estranha comendo pipoca com os olhos esbugalhados para a tela. Continuei andando e parei 
para olhar uma vitrine, já que eu estava ali não tinha problema em comprar uma roupa nova, eu 
olhava uma com vestidos e acessórios quando não sei porque, olhei para o lado. Alguém me olhava.
             Desviei  o  olhar  rapidamente,  mas  pelo  canto  do  olho  percebi  que  um  deles  era 
estranhamente familiar. Tomei coragem e olhei outra vez, estremeci. Aqueles olhos, ele não estava 
longe o suficiente para que eu não reconhecesse aqueles olhos lindos, azuis esverdeados como as 
águas do Caribe. Alto, forte, jeans escuros, camiseta azul escura e uma corrente dourada, eu nem 
precisei ver o pingente de morcego para descobrir que era, ele. De repente pareceu que meus pés 
estavam grudados no chão, o vampiro que vivia em meus pensamentos estava há cerca de quatro 
metros à minha direita.
             Ele estava não estava sozinho, estava com uma garota loira e linda. Ela devia ter a minha 
altura  e  mais  ou  menos  o  mesmo  tipo  físico.  Tinha  os  cabelos  loiros  bem claros  e  lisos,  eram 
compridos e chegavam em pontas desordenadas até o cinto preto e largo que ela usava em sua calça 
jeans clara.  Usava uma blusa preta de alças finas que deixavam à mostra  seus ombros  de pele 
marfim e um espartilho cor de rosa forte destacava sua cintura muito fina, ela era linda de uma 
forma ultrajante.
             Das quatro vezes em que eu o tinha visto em duas ele estava com uma garota diferente,  

            ♦             ♦ 105105  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

garota? Primeiro aquela ruiva vulgar de voz irritante na moto e daquela vez uma loira tão bonita e 
elegante em cima de seu salto agulha que parecia ter fugido de um conto de fadas. Olhei para a 
vitrine tentando encontrar o que antes eu estava olhando. Mas mesmo que fosse uma Ferrari do 
outro lado do vidro eu conseguiria me concentrar outra vez, eu tinha que sair dali imediatamente.
             ― Droga.
             Resmunguei entre os dentes e olhei de soslaio para ele, não tinha os cabelos escuros como  
pensei. Seus cabelos eram castanhos bem claros ou quem sabe loiro escuro, ele era mais bonito do 
que eu lembrava ou melhor imaginava. Olhei para a vitrine e me lembrei de que era aquele o vestido 
lilás  que tinha chamado a  minha atenção.  Pelo  canto do olho  eu o  espiei,  ele  sorriu  para  mim 
mostrando que tinha me reconhecido e que estava muito à vontade com aquele encontro. Confirmei 
que aquele sorriso era mesmo de tirar o fôlego de qualquer garota, ele pareceu falar alguma coisa 
para a loira que olhou imediatamente para mim. Fingi que não tinha notado seu olhar curioso. Eu 
realmente preciso desse vestido, eu disse para mim mesma e dei graças pois meus pés pareciam ter 
descolado do chão, entrei na loja.
             ― Em que posso ajudá-la?
             A vendedora, uma mulher de cabelos castanhos acobreados, baixinha e muito simpática me 
perguntou com um sorriso. Demorei bastante quando fui experimentar o tal vestido. Não queria 
encontrá-lo outra vez.
             ― Obrigada e volte sempre.
             A vendedora disse me entregando a sacola. Respirei fundo enquanto caminhava para a porta  
de vidro que estava aberta,  saí  sentindo minhas pernas tremerem arrisquei um olhar rápido na 
direção onde eles estavam. Para meu completo alívio, não estavam mais lá. Endireitei os ombros e 
caminhei tranquilamente, ou quase isso, pelo longo corredor iluminado. Mas ainda tinha chance de 
encontrá-los, eles ainda poderiam estar por ali. Eu estava relativamente longe das escadas rolantes e 
precisaria caminhar por mais alguns corredores para chegar até elas, dobrei o corredor e caminhei 
por entre várias vitrines com roupas lindas. Só então percebi que tinha escolhido o caminho mais 
longo. "Ótimo", pensei caminhando até o fim do corredor onde fui fazer a curva.
             ― Esse tem uma memória boa. - Escutei uma voz doce e melodiosa, voz de mulher. Estaquei 
era uma voz perfeita demais para ser humana.
             ― Tem certeza? Você sempre diz que é boa e depois não para de reclamar por uns três dias.
             Ouvi aquela voz linda e sedutora, era ele. E eu não iria voltar por todo aquele corredor 
enorme e fazer a volta. Eu estaquei por uns segundos. Os olhos dele dispararam direto para mim e 
ele sorriu. "Céus! Como é lindo", eu pensei fingindo não tê-lo visto, fui para o mais próximo possível 
da parede. Infelizmente a droga do corredor era muito estreito, a garota olhava para um notebook 
na vitrine de uma loja de computadores. Abaixei a cabeça e deixei que meus cabelos formassem uma 
cortina por sobre meu ombro quando passei por eles o mais rápido que consegui sem parecer que eu 
estava correndo.
             Eu estava tensa quando cheguei a curva do outro corredor mas estava feliz por ter saído de 
perto deles. Parei por um instante e segurei meus cabelos com força contra a cabeça assim que saí do 
raio de visão dele. Suspirei e sem olhar por onde estava indo virei o corredor e senti como se tivesse 
dado de cara com uma parede, fui jogada para trás com o impacto e quando iria cair sentada no chão 
senti que fui segurada por braços fortes.
             ― Desculpe, você está bem?
             Escutei uma voz tão linda e sedutora quanto a que eu tinha ouvido a alguns segundos. Ms 
não era a dele. Olhei espantada para o rapaz que me segurava, era lindo e seus olhos eram verdes 
como esmeraldas, como no meu sonho.
             ― Es-estou.
             Eu disse enquanto me recompunha assim que ele me libertou de seus braços, olhei admirada  
para ele. Era alto e extremamente forte, tão absurdamente lindo quanto o outro há alguns metros 
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dali.
             ― Está bem mesmo? - Ele perguntou não parecendo muito convencido de que eu estava bem.
             ― Sim estou, obrigada por não me deixar cair.
             Balbuciei estonteada pela beleza dele, por um instante me perguntei se não seria outro 
vampiro. Descartei a ideia assim que ela surgiu já que senti sua pele quente quando me segurou, era 
apenas um humano lindo de cair o queixo.
             ― Por nada. - Disse com um sorriso incrível e eu devolvi um sorriso tímido.
             ― Hã... Então, até a próxima vez que eu esbarrar em você. - Falei constrangida e ele sorriu  
outra vez.
             ― Vai ser um prazer.
             Ele concordou e eu acenei enquanto me afastava, aquele realmente não era um dia comum. 
Era melhor eu sair dali imediatamente, então caminhei rapidamente até o estacionamento que era no 
mesmo prédio do shopping. Olhei para trás algumas vezes mas não os vi, quando finalmente entrei 
no meu carro parecia que tinha ficado o dia inteiro ali. Saí com o carro depois de ter ligado o rádio 
para tentar  me distrair.  O sol  já  havia  se posto  sobre o Guaíba.  O movimento de carros estava 
intenso naquela hora então resolvi pegar um atalho para evitar o trânsito. A música Um Minuto Para  
o Fim do Mundo começou a tocar.
             ― Ótimo.
             Resmunguei revirando os olhos, aquela música me fazia pensar nele como se aquele encontro 
no shopping não tivesse sido o suficiente. Manobrei o carro por uma estrada de terra batida ladeada 
por árvores e  alguns  pequenos  campos.  Não havia  muita  iluminação e talvez não fosse  seguro 
passar  por  ali  sozinha.  Eu  estava  tão  envolvida  com  meus  pensamentos  e  pensando  naquele 
encontro que não pensei nisso." Ele é tão incrivelmente bonito, mas também é perigoso" pensei mordendo 
o lábio inferior. Ele nem era humano, era um dos que havia matado minha melhor amiga e eu o 
estava admirando. Segurei o volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. 
Me  irritava  comigo  mesma  por  ficar  encontrando  qualidades  em  quem  eu  deveria  repudiar  e 
desprezar.
             ― Droga! - Esbravejei com raiva da minha total falta de noção. Não vi sobre que o carro  
passou mas escutei um estouro e senti um solavanco. - Não pode ser, não pode ser. Isso não pode 
estar acontecendo.
             Choraminguei baixinho ao parar carro. Torci para que não houvesse furado um pneu, 
desliguei o motor e desci dando a volta no carro. Examinei os pneus e descobri que o traseiro direito  
estava furado."Hoje é realmente o meu dia de sorte", pensei olhando desconsolada para um pedaço de 
madeira cheia de pregos enormes no meio da estrada. Fechei os olhos e coloquei a mão na testa, eu 
não sabia trocar um pneu e nem tinha força o suficiente para isso. Me agachei ao lado do pneu 
vendo se poderia prosseguir até minha casa sem algum acidente e constatei que não, o pneu não 
estava furado estava dilacerado.
             Só tinha um jeito, ligar para casa e pedir que Jéferson viesse me socorrer, eu já estava me  
levantando para pegar o celular dentro do carro quando ouvi uma moto se aproximando acho que 
há  uns  duzentos  por  hora.  Ela  parou  quase  meio  segundo  depois  de  eu  ter  notado  que  se 
aproximava, parou bem ao lado do meu carro. Arregalei os olhos ao notar que eu conhecia aquela 
moto. Me levantei o mais rápido que pude e me encostei no carro ao reconhecer quem estava na 
moto, sem capacete diferente das outras vezes.
             ― Nossa, como é que eu encontro você em todo lugar que eu vou?
             Ele perguntou com um sorriso perfeito e eu engoli em seco, era ele de novo. Ele levantou 
uma sobrancelha vendo que eu não respondia, fiquei mais paralisada do que quando ele entrou no 
meu quarto. Ele sorriu e desligou a moto. Por que ele desligou a moto? Me perguntei apavorada, o  
que ele queria comigo?
             ― Você fala? - Perguntou zombeteiro com aquela voz aveludada e eu senti minhas pernas  
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tremerem. Pisquei várias vezes e lutei para conseguir articular algumas palavras.
             ― O-o que você quer? - Consegui perguntar quando minha respiração voltou e ele deu de 
ombros.
             ― Saber o que está fazendo aqui sozinha, não sabe que é... perigoso?
Ele perguntou com sarcasmo, parecia se divertir com aquela palavra.
             ― Acabo de descobrir que sim. - Retruquei em um fio de voz e ele olhou para o pneu furado.
             ― Precisa de ajuda, não é? - Disse descendo da moto e eu me encostei mais ainda no carro.
             ― Eu estou bem.
             Menti descaradamente enquanto seguia com os olhos cada movimento dele, senti vontade de 
sair correndo entrar no carro e sumir dali mas aquela porcaria de madeira cheia de pregos havia 
destruído o pneu.
             ― E vai trocar esse pneu sozinha? - Ele perguntou levantando uma sobrancelha e eu olhei  
para o pneu desconsolada e perdida.
             ― Hã... Eu... vou ligar para alguém vir me ajudar. - Falei tropeçando nas palavras e ele riu.
             ― Pode ficar tranquila. Não farei nenhum mal à você, se é o que está pensando.
Ele disse de repente e eu estreitei os olhos confusa.
             ― Estou ouvindo seu coração martelando. - Explicou ele.
             ― O quê?! - Indaguei surpresa e ele sorriu daquela forma estonteante.
             ― O que aconteceu aqui? - Indagou ele e eu pisquei confusa entre o pavor e ansiedade.
             ― Eu... é... o pneu furou quando passei por aquela... madeira cheia de pregos.
Gaguejei meio constrangida e ele balançou a cabeça enquanto ria.
             ― Deixo você nervosa? - Ele perguntou parecendo se sentir muito à vontade enquanto eu  
quase estava tendo um ataque de pânico.
             ― E eu divirto você? - Perguntei meio irritada e ele riu.
             ― Muito. - Trinquei os dentes com raiva.
             ― O que você quer? Você mesmo disse que não pode me matar ou me machucar então...
             ― Eu não quero matar você. Já não deixei isso claro na nossa última conversa?
Indagou ele e eu pestanejei. Última conversa? 
             ― Então o que quer dessa vez? Ainda não soube de nada desse tal de Caçador e...
             ― Eu sei. - Interrompeu ele.
             ― Então o que quer? - Perguntei incerta.
             ― Agora? Ajudar uma donzela em apuros.
             Ele disse se abaixando ao lado do pneu e eu abri a boca surpresa, ele queria mesmo me  
ajudar? Olhei confusa para ele e com todo o pavor que eu imaginava ser capaz de sentir, ouvi-o 
rosnar segundos depois e olhar na direção de onde estava a madeira.  
             ― Ah não. - Sibilei apavorada, "agora eu vou morrer", pensei convencida que daquele encontro 
eu não sairia totalmente inteira.
             ― É uma armadilha. - Ele disse voltando seu olhar azul para mim.
             ― Armadilha?
             Repeti apavorada, ele tinha armado aquilo para me pegar? Olhei totalmente aterrorizada  
para  ele  que  ainda  estava  agachado ao  lado  do  pneu agora  olhando na  direção  do  pedaço  de 
madeira. Foi quando um homem horrível surgiu das árvores ao longe, ele estava sujo, usava uma 
touca preta mesmo com o calor que estava fazendo e tinha uma arma na mão. Arma que apontou 
para mim. O bandido pareceu não ter visto que eu não estava sozinha.
             ― Entra no carro se não quiser levar um tiro coisa linda, vamos dar uma voltinha.
             O ladrão ordenou de forma ameaçadora, odiei admitir mas fiquei com mais medo dele do  
que do vampiro. Ele levantou-se bem na minha frente colocando-se entre a arma e a minha cabeça. 
Parecia uma parede entre o bandido e eu, vi quando o homem arregalou os olhos com expressão de 
susto. Com certeza ele não havia visto meu acompanhante nada convencional, e le deu um passo 
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para frente nada em sua postura denunciava medo ou precaução.
             ― Não se mexa! - O homem ordenou engatilhando o revólver e eu olhei para as costas dele me 
perguntando por que não obedecia. - Não se mexa, estou falando sério cara sai de perto do carro e 
dela senão os dois vão acabar morrendo.
             O bandido horroroso gritou e eu senti o meu corpo inteiro tremer violentamente e minha 
respiração ficou ofegante, meu peito arfava com tanta violência que eu estava me sentindo mal. É 
claro que ele não estava com medo daquele bandido horrível mas será que ele não tinha medo de 
levar um tiro?
             ― Eu não tenho nada a perder então sai de perto do carro agora. - O bandido repetiu  
ameaçador mas ele pareceu não se importar e continuou caminhando como um tigre prestes a atacar 
na direção do bandido que recuava a cada passo que ele avançava. - Tudo bem, eu avisei.
             O homem disse e logo ouvi três estampidos altos de tiros, gritei apavorada e me abaixei  
ainda encostada no carro. Esperei vê-lo cair no chão já que o bandido disparou três vezes em seu 
peito, mas não foi o que eu vi. Ele continuava de pé parecia estar encarando o bandido que o olhava 
apavorado, da posição que me encontrava eu podia ver claramente o rosto do bandido. Portanto vi 
quando seu  rosto  se  transformou em uma  máscara  de  pavor  e  ele  começou a  andar  para  trás 
horrorizado, o que ele estava vendo? Com um movimento tão rápido quanto a luz vi quando ele 
segurou a arma que o bandido ainda tinha apontada, com a ponta do dedo polegar  ele dobrou o 
cano para cima até encostar na base da arma como se ela fosse de borracha. 
             ― Você tem duas opções - Ele disse com a voz ameaçadora - Fica e tenta me enfrentar ou sai 
correndo e quem sabe salva a droga da sua vida. - O bandido o olhou apavorado e soltou a arma que 
agora era amassada como se fosse de papel na mão do vampiro. - Então o que vai ser? 
            Ele perguntou e o bandido tropeçou enquanto caminhava vagarosamente para trás, caiu no 
chão, levantou-se rapidamente e correu olhando várias vezes para trás. Ouvi-o rosnar novamente e 
abaixar a mão ao lado do corpo, a arma que agora era uma bola retorcida de metal se esmigalhava 
no seu punho fechado. Ele estendeu a mão com rapidez e o que restou da arma foi  arremessado 
contra uma árvore longe dali, pude ouvir o estrondo. Eu não tinha percebido mas duas gotas de 
lágrimas  silenciosas  corriam por meu rosto.  Estava totalmente em pânico e  ele ainda olhava na 
direção em que o bandido havia corrido fechando os punhos com força. Depois de uma eternidade, 
virou-se para mim com calma e seus olhos percorreram meu rosto com preocupação.
             ― Você está bem?
             Ele perguntou olhando minha forma encolhida e frágil contra o pneu dianteiro direito. Quis 
responder, mas as palavras estavam presas na minha garganta e eu ainda tremia violentamente. Ele 
abaixou-se e estendeu as mãos para mim, me encolhi mais contra o carro, todavia ele segurou meus 
braços e colocou -me de pé com extrema delicadeza e força.    
             ― Lavígnia? - Ele me chamou e eu como que acordei de um transe olhei apavorada e confusa  
em seus olhos. - Como você está?
             ― Você... você... você levou três tiros e ainda pergunta se eu estou bem?
Balbuciei e ele suspirou parecia aliviado.
             ― Acho que isso é um sim. - Ele disse me olhando de cima a baixo, olhei totalmente  
espantada para os três furos das balas na camiseta dele, ele seguiu meu olhar e sorriu.
             ― Isso não é capaz de me ferir. - Disse se afastando um pouco e puxou a camiseta algumas 
vezes, as três balas amassadas caíram a seus pés. Mais ou menos como no novo filme do Super-
homem.
             ― Minha nossa! - Exclamei cobrindo os lábios com a mão, ele me olhou divertido e eu recuei  
novamente.
             ― Venha.
             Ele disse estendendo a mão para mim e eu balancei a cabeça em negativa, ele riu e segurou  
minha mão puxando-me para ele. Não tive a menor chance de resistência, ele era forte demais.
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             ― Fique tranquila, não vou machucar você.
             ― Não vai? - Perguntei desconfiada e ele me olhou nos olhos,"Nossa,, que lindo!", pensei 
através do meu horror. Mordi o lábio e ele sorriu.
             ― Não vou, agora venha.
             Ele disse e em menos de um segundo estávamos longe do carro, fui erguida no ar como se eu 
não pesasse sessenta quilos mas sessenta gramas. E logo estava acomodada na moto dele. 
             ― É melhor você descansar um pouco, está branca como a neve e isso não é normal para os  
humanos. - Ele me informou com uma pitada de escárnio e eu levei a mão ao meu rosto percebendo 
que eu estava gelada.
             ― É que eu não estou acostumada a ser ameaçada com tanta frequência.
Balbuciei evitando o olhar dele.
             ― É mesmo? Então por que tem tantos seguranças na sua casa?
             Ele perguntou com aquela voz aveludada e sedutora, pisquei atordoada. Ele me olhava com 
atenção e de repente tocou em meu rosto enxugando as lágrimas como da outra vez, não tive reação.
             ― Coisa do meu avô, ele não deixa eu me livrar deles e são vigilantes, não seguranças.
             Murmurei atordoada com seu toque extremamente gentil. Ele olhou em meus olhos durante 
alguns segundos e eu fiquei presa em seu olhar. Nenhum de nós falou nada, até ele se afastar como 
um raio. Prendi a respiração olhando de boca aberta enquanto em menos de um segundo ele pegou 
a chave do meu carro na ignição, abriu o porta malas e pegou o step reserva.
             ― Então ele está tentando protegê-la.
             Ele conjecturou colocando o step no chão e com uma mão levantou o carro para colocar a 
ferramenta que o manteria suspenso, eu olhava estupefata enquanto ele trocava o pneu.
             ― Po-por que está me ajudando?
Gaguejei me odiando por isso, por que eu agia feito uma idiota na frente dele?
             ― Porque é o certo a fazer, não acha?
             Ele devolveu com aquela voz hipnotizante, olhei para o painel super moderno da moto, era  
incrível tudo digital e iluminado por uma luz azul. Olhei de volta para ele, os músculos das costas se 
movendo sob a camiseta quando ele se movia, os cabelos claros que lhe cobriam a nuca.
             ― Acho que sim... Mas essa não é uma situação muito... normal.
             ― Você acha? - Ele perguntou levantando o carro outra vez para tirar a ferramenta que eu 
não sabia o nome, ele havia trocado o pneu muito rápido, em fração de segundos.
             ― Acho.
             Respondi lacônica vendo-o guardar as ferramentas de volta no porta malas, com certeza ele  
era  bem  mais  forte  do  que  eu me  lembrava  e  bonito,  mordi  o  lábio  inferior  não  conseguindo 
desgrudar meus olhos dele. Ele fechou o porta malas e caminhou devagar na minha direção, parecia 
estar se divertindo com meu pavor, eu só imaginava a minha expressão.
             ― Tudo pronto.
Anunciou com aquele sorriso de matar, olhei para meu carro em perfeitas condições e torci para que 
minhas pernas permitissem que eu andasse até ele.
             ― Obrigada. - Eu disse timidamente, eu estava agradecendo um... vampiro?
             ― Foi um prazer. - Ele respondeu sedutor, céus! A voz dele era sempre daquele jeito ou ele  
fazia aquilo só para me perturbar ainda mais? - Mas o que estava fazendo nessa estrada? - Engoli em 
seco me sentindo presa por aqueles olhos maravilhosos.
             ― Hã... É um atalho para evitar o trânsito. - Falei num fôlego só.
             ― Isso poderia ter custado sua vida, sabia?
             ― Acho que tive sorte então. - Balbuciei odiando o fato de como minha voz soava insegura.
             ― Sorte de encontrar um vampiro?
Ele perguntou com aquele sorriso lindo em um tom de sarcasmo, engoli em seco.
             ― Talvez... Hã... Eu acho. - Falei conseguindo me libertar de seus olhos e olhei para meu 
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carro.
             ― Acha que está em condições de dirigir?

Ele perguntou de repente e eu o olhei franzindo as sobrancelhas, por que eu fiz aquilo? Senti 
meu corpo inteiro estremecer ao fitar aqueles olhos incríveis de novo.
             ― Claro que estou, por que não estaria? - Eu disse tentando me levantar mas assim que meus  
pés tocaram o chão segurei no guidom da moto para me equilibrar.
             ― Porque não consegue nem ficar em pé. - Ele sentenciou.
             ― Foi por causa do susto, só isso mas estou bem.
             ― Você é bem teimosa, Lavígnia.
             Era a segunda vez que ele me chamava assim, me admirei em como meu nome soava bonito 
com a voz dele. Da outra vez em que falamos ele se dirigiu a mim somente como senhorita Durani, 
de onde vinha aquela intimidade agora? 
             ― Não sei o seu nome. - Afirmei de repente ao notar que não fazia a menor ideia de quem ele  
era. Ele sorriu de forma hipnotizante.
             ― Damian Moreton.
             ― Moreton? - Repeti achando que o nome soava familiar.
             ― Sim, você já conheceu meus... pais. - Ele falou com um meio sorriso enquanto cruzava os 
braços.
             ― Luther e Sofia? - Perguntei incerta, eu não lembrava de muitas coisas da reunião fora a 
discussão com Juan.
             ― Isso mesmo.
             ― Hmmm... Que estranho. - Falei comigo mesma mas Damian ouviu.
             ― O que é estranho? - Ele perguntou sondando meu rosto e eu me dei conta da situação em  
que estava.
             ― Hã... Nada, nada mesmo é que eu acho melhor eu... ir para casa.
             Falei tropeçando nas palavras, aliás ele parecia ter esse efeito sobre mim. Damian ergueu a 
chave do carro na minha frente e eu olhei hesitante, por mais maravilhoso que ele fosse eu tinha 
medo de me aproximar demais dele, afinal de contas ele era um... Vampiro.   
             ― Acho que me lembro de você ter dito da última vez que não tinha medo de mim. - Damian 
me lembrou e eu pigarreei, peguei as chaves no movimento mas rápido que consegui.
             ― É só o extinto de autopreservação. - Resmunguei me colocando em pé.
             ― Ah...
             Fiquei com raiva disso e fiz uma coisa que pensei que nunca faria, dei as costas a um 
vampiro. Cambaleei até o carro então me virei e o vi encostado na moto com os braços cruzados, 
engoli em seco, como ele podia ser tão lindo?
             ― Obrigada outra vez.
             "Por salvar minha vida", pensei. Ele assentiu e tropecei algumas vezes para não dar as costas 
novamente, corri para meu carro. Senti cada músculo do meu corpo tenso como uma pedra, respirei 
fundo e estendi a mão para fechar a porta e lá estava ele de novo, não o vi se mover é claro.
             ― O que foi? - Perguntei agoniada, ele segurava a porta do carro e se inclinou um pouco na 
minha direção fazendo-me sentir o perfume maravilhoso dele distorcendo meus sentidos.
             ― Não passe por aqui novamente está bem?

Ele me advertiu mas eu não entendi, minha mente se recusava a funcionar direito quando 
Damian estava perto de mim.
             ― Por quê?
             ― Porque aquele cretino não é o único bandido planejando roubar um carro por aqui e uma 
linda mulher como você no volante é um brinde que eles não conseguiriam dispensar, entende?
             Damian me advertiu de uma coisa horrível é claro mas eu só consegui prestar atenção em 
uma coisa; ele me chamou de linda? Onde estava o ar para eu poder respirar?
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             ― Então... Ele colocou aquela madeira cheia de pregos na estrada de propósito para furar o 
pneu de alguém? - Disfarcei lisonjeada.
             ― Isso mesmo e eu não estivesse aqui...
Damian não terminou a frase deixando que eu mesma imaginasse o final e não foi nada agradável.
             ― Vou me lembrar disso. - Falei muito feliz por minha voz estar mais estável.
             ― É melhor para você e... - Damian fechou a porta para mim mas o vidro estava aberto - Você  
tem um cheiro muito bom, sabia?
             Disse com um sorriso mas quando fui abrir a boca para dizer alguma coisa ele juntamente  
com a moto já haviam sumido. Pisquei algumas vezes totalmente surpresa e confusa, então liguei o 
carro  e  fechei  o  vidro  rapidamente,  pisei  fundo  no  acelerador  queria  sair  daquele  lugar 
imediatamente. Mordi o lábio inferior para reprimir um sorriso de satisfação, ele disse que eu tinha 
um cheiro bom? Olha só quem falava, o perfume dele me deixava totalmente embriagada e ele dizia 
que eu tinha um cheiro bom! Mas como assim eu tinha um cheiro bom? 
             Ele havia elogiado o meu perfume ou se referia ao meu cheiro como o de... Comida? Balancei  
a cabeça em negativa, isso não. Era melhor nem pensar na possibilidade, mas ele também havia me 
chamado de linda e disso eu tinha certeza que não estava relacionado com sua dieta macabra. Deixei 
o carro na entrada e abri a porta dando com o silêncio,"Melhor assim", pensei ao não ter que dar 
explicações sobre minha quase possível expressão de pânico total.
             Subi as escadas voando e quando entrei em meu quarto vi que as portas da varanda estavam 
fechadas e Néftis não estava ali. Joguei minha bolsa sobre a cama e fiz o mesmo. Fiquei olhando para 
o teto passando e repassando a que cena que acabara de viver. Eu poderia estar morta àquela atura, 
se não fosse por ele.
             ― Damian.
             Falei seu nome dele pela primeira vez. Era tão lindo quanto o dono, conclui mordendo o 
lábio. Damian era incrível, como era possível levar três tiros e as balas não o ferirem pelo contrário 
ele destruiu as balas com seu peito de aço.  E aquele bandido horrível? Ele ficou apavorado, eu  
lembrava perfeitamente de sua expressão de horror, de medo o que ele vira no rosto absolutamente 
perfeito de Damian que o fez ficar com tanto medo? Por um momento me veio à mente aqueles 
malditos olhos vermelhos do vampiro que matou Carol, teria sido aquilo? Não, eu não conseguia 
comparar o ser maravilhoso que salvara minha vida com aquele monstro.
             Damian era lindo, gentil, tinha olhos incríveis e havia salvado a minha vida. Sentei na cama e 
passei  a  mão pelos  meus cabelos  apertando-os  contra  minha mão fechada,  levantei  e  fui  até  o 
banheiro, quando me olhei no espelho vi que estava com cara de quem viu um fantasma, ou um 
bandido armado ou um vampiro.
             Lembrei do medo que senti quando vi a arma apontada para mim e da surpresa quando ele  
se colocou - como uma parede - em minha frente, para me proteger. Ele havia salvado minha vida. 
Suspirei me vendo diante de um dilema.    
             ―  Damian... - Repeti aquele nome lindo num sussurro. - Como vou te odiar agora?
             Perguntei lembrando de seu rosto perfeito, respirei fundo e voltei para o quarto. Precisei da 
ajuda  de  um  copo  de  suco  de  maracujá  para  conseguir  dormir  naquela  noite.  Já  que  a  força,  
agilidade, a beleza e todo o sobrenatural de Damian se recusavam a deixar meus pensamentos. E 
também é claro, o fato que eu jamais esqueceria, um vampiro salvou minha vida.
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Quando abri meus olhos na manhã seguinte estava com muito sono ainda, então tinha 
sido uma boa ideia colocar o despertador para tocar. Tentei desativá-lo mas com um movimento 
desordenado acabei atirando-o no chão como sempre. Fiz ele ficar quieto e fui até o banheiro lavar o 
rosto, estava péssima. Minha aparência era de quem tinha passado a noite em claro, foi mais ou 
menos aquilo. Pois o que consegui dormir foi traçado por sonhos do que tinha acontecido na noite  
anterior.
             Suspirei com força e fui tomar um banho. Pus um vestido rosa e amarrei meus cabelos. Não  
estava com o menor apetite, então, pulei o café da manhã. Entrei no carro e logo estava à caminho do 
meu trabalho. Eu usava de todas as minhas forças para deixar de lado o que tinha acontecido na 
noite passada, mas estava sendo bem difícil.
             Há dias eu estava planejando conversar com o doutor Porto, mas sempre me esquecia. Talvez 
aquela fosse a oportunidade perfeita. Conversar com alguém sobre qualquer coisa iria me ajudar a 
tirar o foco dos meus pensamentos do que tinha acontecido. Respirei fundo e soltei o ar pela boca  
assim que parei o carro no estacionamento. Saí do carro e caminhei lentamente até a entrada do  
prédio, fui até o longo corredor logo batia na porta da sala do doutor.
             Trinta minutos depois eu saí da sala não muito animada. Não havia conseguido tirar muitas 
informações dele. Mas também, eu não podia falar abertamente com ele e perguntar como vampiros 
podiam amassar  balas  de  revólver  como se  fossem de  papel.  É  claro  que  eu também  adoraria 
descobrir como o doutor Porto sabia tanto sobre os vampiros. Atravessei a rua e voltei para meu 
trabalho, Juliana acabava de sair  da sala de Sabrina com cara de poucos amigos quando saí  do 
elevador. Lancei um olhar curioso para ela.
             ― Um dia eu ainda atiro essa mulher pela janela. - Ela falou em voz baixa e eu ri.
             ― E aí você vai presa.
             ― Mas pelo menos vai ser por um bom motivo. - Juliana resmungou me entregando uma  
pasta.
             ― Livrar o mundo da miss simpatia? - Perguntei abrindo a porta da minha sala.
             ― Isso mesmo.
             Ela respondeu lacônica antes de sentar-se, eu entrei e fechei a porta. Fui até minha cadeira e  
sentei duvidava muito que pudesse me concentrar em alguma coisa naquele dia, eu não parava de 
pensar no que tinha acontecido e queria encontrar Damian novamente. Isso parecia uma loucura, na 
semana anterior tudo o que eu mais queria era não correr o risco de encontrá-lo mas depois do que 
havia acontecido, eu queria vê-lo. Talvez ele me desse algumas respostas. Porém eu sabia que isso 
era só um disfarce , eu queria vê-lo porque tudo nele me atraía e talvez isso fosse um risco para  
mim. 

Balancei a cabeça tentando controlar meus pensamentos e liguei o computador, conforme as 
horas passavam confirmei que não conseguiria me concentrar em quase nada mesmo. Assim que o 
relógio deu quatro horas desliguei o computador e peguei minha bolsa, quando saí da minha sala 
Juliana me olhou espantada.
             ― Não acredito que vai mesmo sair na hora certa. - Ela duvidou enquanto mordia a ponta de 
uma caneta.
             ― Decidi não fazer mais hora extra.
             ― Que bom, eu queria poder fazer o mesmo. - Juliana queixou-se e eu franzi o cenho.
             ― Você sai trinta minutos depois de mim.
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             ― Eu sei mas mesmo assim queria sair mais cedo. - Revirei os olhos e dei as costas.
             ― Até amanhã.
             ― Até.
             Ela respondeu quando as portas do elevador se abriram, entrei e antes delas fecharem acenei 
para Juliana que sorriu e acenou de volta. Eu queria ir para qualquer lugar em que pudesse ficar  
sozinha e pensar, em casa não era uma boa ideia. Entrei em meu carro e pensei por alguns segundos 
onde poderia ir para ter um pouco de paz.
             Pisei no acelerador assim que decidi ir ao parque da Redenção. Em uma terça-feira à tarde  
estaria bem tranquilo por lá, o movimento mesmo ocorria no final de semana, eu gostava muito de ir 
lá para fazer caminhadas mas aquela era a primeira vez que eu ia em um dia de semana e à tarde.  
Em poucos minutos estacionei o carro perto do parque, suspirei e saí do carro colocando a chave no 
bolso  do  meu  vestido.  Como  eu  esperava  o  movimento  era  extremamente  tranquilo,  havia 
pouquíssimas pessoas fazendo caminhadas, as árvores pareciam mais verdes em contraste com o 
céu azul e os pássaros cantavam em todos os lugares.
             Caminhei até o centro do parque e contornei o lago onde ficavam os pedalinhos em forma de  
cisnes brancos, estavam todos enfileirados flutuando nas águas verdes. Procurei por um dos muitos 
bancos de pedra que tem lá e sentei em um que fica embaixo de uma árvore frondosa. Olhei para o 
reflexo do sol nas águas tranquilas, a sombra das várias árvores sobre o lago, a brisa fresca que  
balançava as folhas das árvores. Não saberia dizer quanto tempo fiquei ali passando e repassando 
todas as coisas que tinham acontecido e também o que eu havia descoberto. Por fim, decidi ir para 
casa.
             Levantei e caminhei sem pressa até o outro lado da Redenção para chegar ao meu carro. Eu  
ia pelo gramado quando olhei para o lado e vi um cachorro lindo correndo com um brinquedo na 
boca. Era um Husk Siberiano cinza bem claro. Reparei que um garoto - que devia ter uns vinte anos - 
corria atrás do cão. Abri a porta do meu carro e entrei. Abri os vidros pois gostava de sentir o vento 
quando dirigia e olhei para o lado, junto com o cão e o garoto tinha uma garota loira,  não tive 
certeza mas tive a impressão de vê-la correr rápido demais.
             Estreitei os olhos para a cena que se desenrolava a alguns metros do meu carro, agora os dois 
brincavam com o cachorro e tudo parecia normal. Dei de ombros dizendo a mim mesma que estava 
vendo coisas e liguei o carro,  mas aquilo me intrigou pois em um segundo ela estava uns dois  
metros atrás do garoto e do cachorro e no instante seguinte ela estava na frente do cão. Balancei a 
cabeça enquanto manobrava o carro e olhei mais uma vez na direção deles, vi quando alguém se 
juntou a eles, era um homem moreno e forte. Não dei importância e dirigi o carro na direção do 
trânsito, por nada no mundo eu iria passar por aquele atalho novamente mesmo que ficasse presa no 
trânsito por horas.
             O trânsito não estava um horror então logo eu estava em casa. Estava muito calor então fui  
direto para o banho frio e demorado. Saí do banheiro enrolada na toalha e    
abri o guarda-roupas pegando um short jeans e uma blusa rosa com uma estampa de borboleta 
coberta de pedrinhas brilhantes. Vesti a roupa e voltei para o banheiro para pentear meus cabelos.  
Por mais que eu tentasse eu não conseguia tirar o que havia acontecido na noite passada da minha 
cabeça, por mais que eu tentasse as cenas se repetiam e se repetiam como um filme na minha mente. 
O que mais me impressionava não era o fato de quase ter o meu carro roubado por um ladrão  
horroroso e sabe lá mais o que mas sim Damian. Eu ainda podia ouvir os tiros na minha mente e em 
como eles não afetaram nada, absolutamente nada em Damian.
             Suspirei desanimada ao largar o pente sobre o granito negro da bancada das pias e me olhei  
no espelho, pelo jeito eu não conseguiria parar de pensar naquilo tão rápido. Eu precisava sair, sim 
tinha que sair outra vez. Voltei para o quarto e peguei as chaves do meu carro sobre o criado mudo. 
Precisava de ar puro, um lugar aberto, uma vista bonita mas para onde eu iria? Me perguntei ao  
segurar a maçaneta da porta, o mirante é claro. A vista era linda e fazia anos que não ia lá "Perfeito", 
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pensei,  aquela era a oportunidade para ir  até lá.  Quando abria a porta da frente ouvi a voz de 
Mariana atrás de mim.
             ― Vai sair de novo? - Ela perguntou segurando um copo de suco na mão.
             ― Vou.
             ― Acho que tem algum gatinho envolvido com essas suas saídas, hein?     
Mariana insinuou com um meio sorriso.
             ― Quem sabe. - Respondi e ela torceu o nariz.
             ― Quero saber tudo sobre isso, não vai arrumar um namorado e não me contar nada está  
bem? - "Namorado?" Pensei com escárnio.
             ― Pode ficar tranquila, eu conto quando tiver o que contar.    

Eu disse enigmática e ela fez uma cara como que não tivesse entendido,ótimo era isso o que 
eu queria.
             ― Até mais tarde.
             ― Até...
             Ela disse fechando a porta assim que me afastei, fui até meu carro e entrei nele. Liguei o rádio 
e coloquei em uma estação qualquer.  Dirigi  pela zona sul até chegar ao local  que queria,  havia 
alguns carros por ali pois era um ótimo lugar para ver o pôr do sol. Pena que eu havia perdido o 
espetáculo do sol se pondo sobre o Guaíba, dirigi até um ponto mais distante de onde estavam os 
outros carros e estacionei. Vi os resquícios do sol que já havia se posto sobre o horizonte, abri a porta 
e saí do carro. Pelo menos, era um belo crepúsculo.
             Caminhei até onde o chão se transformava em uma descida íngreme coberta de grama verde  
e pedras grandes morro abaixo. Dava para ver apenas algumas luzes acesas na cidade lá embaixo e 
um avião que acabava de sair do aeroporto cruzava o céu azul em direção ao litoral. Respirei fundo 
e senti uma paz maravilhosa diante daquela vista, podia não ser a vista mais bonita do mundo, uma 
cidade grande cheia de prédios e tudo mais, mas para mim era linda já que era a minha cidade.  
Voltei até onde estava meu carro e sentei no capô, fiquei olhando fixamente para o horizonte grata  
por minha mente não se concentrar em mais nada que não fosse os tons de laranja sobre o horizonte 
que iam ficando cada vez mais fortes conforme ia anoitecendo.
             Logo o céu azul claro foi ficando escuro e uma ou outra estrela brilhava timidamente. Muitas  
luzes já haviam se acendido na cidade e o escuro da noite começava a cobrir tudo. Olhei para o lado 
e vi um grupo de jovens ao redor de dois carros, dois estavam como eu sentados no capô e pareciam 
um casal. Outros jovens se aventuravam em cima das pedras enormes, o carro mais distante estava 
com o porta malas aberto e tocava uma música eletrônica. Vi que lançaram alguns olhares curiosos 
quando cheguei mas agora pareciam não se importar com minha presença, resolvi deitar sobre o 
capô e fiquei olhando para o céu por um tempo. Como não havia muitas estrelas para ver já que a  
noite só começara, fechei meus olhos sentindo a brisa fresca que soprava do Guaíba aliviando o 
calor.
             Percebi quando a música foi trocada por uma música sertaneja que estava fazendo muito  
sucesso e que eu gostava muito era  Borboletas de Vítor e Léo. Aproveitei para cantar a música e 
quando ela acabou o volume foi diminuído e outra música que eu não pude reconhecer pois estava 
muito baixa começou a tocar. Abri os olhos e olhei para o céu azul escuro que já contava com mais  
estrelas,  respirei  fundo e  fechei  os  olhos  novamente  grata  por  poder  passar  algum tempo sem 
lembrar do que tinha acontecido. 
             ― E não é que encontro você de novo?

Ouvi aquela voz linda ao meu lado e virei a cabeça rapidamente na direção de onde ela veio.  
Tentei ignorar o susto enorme que tomei.
             ― Damian.
             Eu disse com um meio sorriso quando o vi do outro lado do meu carro com os antebraços  
apoiados sobre o capô e as mãos cruzadas. Pela primeira vez ele não estava vestido de preto ou 
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outro tom escuro, estava com uma camiseta branca e não usava a corrente com aquele morceguinho 
pavoroso.    
             ― É a primeira vez que você sorri quando me vê, parece que estamos evoluindo não acha? - 
Damian perguntou com aquela voz hipnotizante e eu não consegui evitar outro sorriso.
             ― Talvez. - Eu disse me sentando e em meio segundo ele estava na frente do carro encostado 
no capô, me odiei por ter ficado feliz ao vê-lo, por que isso me deixava feliz ao invés de ter medo?
             ― Não está mais com medo de mim?  - Perguntou me voltando aquele olhar incrível. 
             ― Depende, está planejando me matar?
             ― Não. - Ele disse franzindo as sobrancelhas e eu me encantei com isso, tudo nele era tão 
lindo e perfeito.
             ―  Então  há  razão  para  eu  ter  medo. 

Falei vendo-o sorrir, eu me perguntava se estava com cara de idiota que era como eu me 
sentia. Ele era tão absurdamente lindo.
             ― Como você está depois do que aconteceu?
             ― Hã... Eu estou bem só que muito intrigada. - Eu disse sem conseguir desviar meus olhos do  
rosto dele.
             ― Pelo que exatamente? - Damian perguntou, engoli em seco.
             ― Como fez aquilo? - Sondei esperando que ele me respondesse.
             ― Não morrer com os tiros de uma arma? - Ele perguntou com uma pitada de divertimento  
na voz e eu assenti - Bem, como eu lhe disse aquilo não é capaz de me ferir e muito menos de me  
matar. - Balancei a cabeça confusa.
             ― Quer dizer que você é... À prova de balas? - Perguntei incerta e ele riu.
             ― Mais ou menos isso.
             ― É rápido também, muito rápido... e forte.

Afirmei ainda olhando para ele, Damian cruzou os braços sobre seu peito de aço e olhou na 
direção do mar de luzes brancas e amarelas que era a cidade.
             ― Isso faz parte da minha... Natureza.
             Ele me pareceu meio triste, senti meu coração derreter, engoli em seco lutando contra a  
vontade de  estender a  mão tocar  seu rosto  perfeito.  Estou mesmo enlouquecendo,  disse  a mim 
mesma. 
             ― É incrível. - Confessei num sussurro e ele me olhou surpreso.
             ― Pensei que me considerasse um monstro. - Eu ri com ironia e desviei o olhar, como se isso 
fosse possível.
             ― Não depois de salvar minha vida.
             Argumentei e Damian abriu aquele sorriso lindo e me olhou nos olhos, agradeci por estar  
sentada caso contrário teria desabado e acabaria passando a maior vergonha na frente dele.
             ― Sabe o que dizem sobre quando se salva a vida de alguém? - Ele indagou e eu neguei com  
um gesto de cabeça. - Que quem é salvo torna-se responsabilidade daquele que salvou.
             ― Então sou sua responsabilidade agora?
Perguntei com um sorriso de descrença mas até que gostei da ideia.
             ― E acho que isso vai dar muito trabalho. - Damian falou com um meio sorriso e eu  
estremeci.
             ― Então acho que tenho salvar a sua vida então estaremos quites e você se livra dessa  
responsabilidade. - Arrisquei vendo que ele parecia pensativo.
             ― Acho que pode dar certo. - Ele disse sorrindo e eu fiz o mesmo.
             ― Como se fosse fácil você estar em perigo.
             ― Por quê? - Ele indagou levantando uma sobrancelha.
             ― Porque você é à prova de balas,é rápido e forte. O que poderia lhe ameaçar?
Sondei e ele desviou o olhar de mim, detestei isso queria que ele me olhasse.
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             ― Alguém como eu.
             Damian respondeu voltando a olhar para mim e eu senti que minhas pernas pareciam de 
gelatina. Eu me sentia tão desnorteada quando ele me olhava que levei alguns segundos para me dar 
conta do que ele acabava de me revelar.
             ― Então somente outro... - Engoli a palavra - Outro como você pode machucá-lo?
             ― Isso mesmo ou pelo menos alguém parecido.
Damian falou descruzando os braços e apoiando as mãos no capô.
             ― Alguém parecido - Balancei a cabeça confusa - Como assim?
             ― O Caçador por exemplo. - Ele admitiu.
             ― O Caçador? - Repeti curiosa, afinal de contas quem era esse Caçador?
             ― Isso mesmo, por que acha que o chamamos assim? - Agora ele estava sério.
             ― Então ele também é um... - Evitei a palavra de novo e ele balançou a cabeça.
             ― Não, ele não é um vampiro.
             Damian informou olhando para mim, como ele podia falar com tanta naturalidade e eu nem 
ao menos conseguia pronunciar aquela palavra direito, pelo menos não na frente dele.
             ― Então o que ele é? - Especulei pensando que logo incluiria mais um ser mítico na minha 
lista.
             ― Ele é muito parecido com um humano, pode muito bem passar por um sem problemas  
mas é diferente de certa forma.
             ― Então não há uma definição para o que ele é? - Estreitei os olhos pensativa.
             Damian deu de ombros enquanto olhava para o mar de luzes à nossa frente, eu estava tão 
envolvida  com  a  presença  dele  que  mal  olhava  para  a  vista  deslumbrante  talvez  porque  não 
houvesse nada tão deslumbrante quanto ele.
             ― Essa é a definição para eles, caçadores.
             ― Caçadores?! Então há mais de um? - Perguntei atônita e ele balançou levemente a cabeça 
como se estivesse arrependido por ter me dito aquilo.
             ― Sim Lavígnia, sempre existiram.
             Consegui enfim me libertar do magnetismo de sua presença e olhei para o mar de luzes sem 
realmente vê-las.  Fazia sentido, se havia força a dos vampiros era justo que existisse uma força  
equivalente e contrária, lei da física.        
             ― E eles perseguem você? - Perguntei surpresa.
             ― Não sem um motivo.
             ― Motivo? Que motivo? - Indaguei desconfiada de uma coisa, o tal trato.
             ― É complicado de explicar. - Ele disse me olhando com uma sombra de dúvida naqueles  
olhos lindos.
             ― Acha que não sou capaz de entender?

Perguntei desapontada, eu tinha chegado tão perto. Damian virou o corpo para mim e eu 
senti minhas mãos formigarem.
             ― Claro que eu acho que é capaz de entender Lavígnia, só acho que não deve saber pelo  
menos por enquanto. - Ele disse com a voz mais suave como se estivesse falando com uma criança.
             ― Por quê? - Insisti franzindo as sobrancelhas e ele sorriu.
             ― Porque se nem seu pai nem os membros do Conselho lhe contaram é porque não querem  
que você saiba. - Damian explicou no mesmo tom de voz e eu passei a mão pelos meus cabelos.  
Notei que ele acompanhou meu gesto com os olhos parecendo admirado.
             ― O que foi? - Perguntei meio constrangida.
             ― Bem,é que você é tão diferente. - Ele confessou com um meio sorriso.
             ― Você é capaz de parar balas de revólver no seu peito e eu é que sou diferente?
Indaguei com ironia.     
             ― Diferente de mim. - Ele explicou e eu me senti uma tonta,é lógico que eu era diferente para 
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ele.
             ― E das garotas que vi com você? - Insinuei lembrando-me de já o visto com duas garotas  
diferentes, Damian riu.
             ― Sim, com certeza você e elas não tem muito em comum.
             ― Hmmm.
             ― O que foi? - Damian perguntou curvando seus lábios lindos em um sorriso.
             ― Então quer dizer que elas eram... - Evitei descaradamente a palavra de novo.
             ― Eram, bem... são ainda. - "Vampiras", eu pensei, olhei os jovens em volta dos carros um 
pouco distantes de nós senti que ele acompanhou meu olhar. - Não vou fazer mal a eles se é o que 
está pensando. - Ele assegurou e eu o olhei surpresa.
             ― Eu não... Nem pensei nisso.      
             Me apressei em explicar mas as palavras sumiam com tanta facilidade. Damian não olhava 
para mim, olhava na direção da cidade, seu rosto perfeito estava sério e seus olhos fixos em alguma 
coisa  ou em nada.  Fiquei  sem palavras  enquanto o  observava,  seus  cabelos  claros  eram lisos  e 
estavam arrumados despreocupadamente para trás com alguns fios caindo-lhe na testa. A camiseta 
branca ficava apertada em seus músculos fortes e bem definidos e sua pele era pálida contrastando 
com seus lábios vermelhos e bem desenhados.
             ― Não posso culpá-la - Damian disse enfim quebrando o silêncio - Você já está fazendo muito 
em ficar aqui comigo sabendo quem eu sou ou o que eu sou.
             ― Esperava que saísse correndo e gritando? - Ele riu e isso me aliviou.
             ― Talvez essa seja a reação esperada para um humano normal.
             ― Está dizendo que não sou normal?
Indaguei cruzando minhas mãos sobre os joelhos.
             ― Ainda não saiu correndo? Talvez isso não seja normal.
             ― Você já disse que não vai me matar e a não ser que tenha mudado de ideia...
Damian balançou a cabeça enquanto ria.
             ― Quer dizer que eu não assusto você pelo que eu sou?  - Aí ele me pegou, eu não sabia 
responder isso.
             ― Você... Bem, você não parece muito perigoso. - Arrisquei falando a primeira coisa que me 
veio à cabeça.
             ― Você acha? - Damian perguntou estreitando os olhos com um sorriso feroz nos lábios, ele  
se aproximou um pouco, eu engoli em seco mas não me afastei. Ele se aproximou mais e naquele  
momento me senti completamente dominada por ele, acho que se ele pedisse permissão para me 
morder eu provavelmente diria sim, sem pensar. - Viu só? É por isso que não acho que você seja  
normal. Já deveria ter fugido agora.
             Ele disse baixinho quase num sussurro e eu suspirei engolindo em seco logo após sem  
desgrudar meus olhos dos dele. Não... eu não conseguiria mais fugir. Não queria.
             ― Bem... Talvez eu já esteja me acostumando com a existência de... - Pensei na melhor 
palavra possível - Outras formas de vida.
Completei esperando não ter falado bobagem e ele curvou os lábios num leve sorriso.
             ― Hmmm, talvez você não esteja tão certa quanto pensa.
Damian afirmou me deixando mais confusa ainda.
             ― Como assim? - Ele me olhou por alguns segundos que pareceram uma eternidade.
             ― Acho melhor deixar isso para outra oportunidade. 
Damian  disse  se  afastando  um  pouco,  eu  fiquei  decepcionada por  mais  alguma  coisa  que  não 
descobriria. Mas fiquei entusiasmada com a possibilidade de um outro encontro.
             ― Mais um mistério. - Afirmei e ele olhou para a cidade de novo.
             ― Há muitos mistérios em sua vida?
Damian perguntou sem me olhar e eu suspirei olhando para a cidade iluminada também.
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             ― Muitos, até demais para o meu gosto. - Reclamei.
             ― E qual mais a perturba? - Damian perguntou voltando o rosto para mim, percebi pelo 
canto do olho mas continuei fitando o escuro que era o Guaíba.
             ― Acho que... O que minha família tem a ver com vocês, por que minha família, por que eu,  
enfim. - Concluí finalmente olhando para ele, Damian me olhava com uma certa angústia nos olhos 
lindos e deduzi que era porque ele sabia mas não queria ou não podia me contar. 
             ― O que mais? - Foi só o que ele falou e eu ergui as sobrancelhas surpreendida.
             ― Hã... Que trato é esse, quem ou o que é o Caçador, por que ele está agindo agora, o que ele 
tem a ver com minha família... - Expus minhas dúvidas sem cautela alguma, ele não falou nada 
apenas continuou me olhando. - Por que eu e não Àgatha, só porque eu sou dois minutos mais velha 
tive  que  ser  a  escolhida  do  Conselho?  -  Desabafei  sem  me  importar  que  éramos  praticamente 
estranhos um ao outro.
             ― Tem uma irmã gêmea?

Damian perguntou como se tudo aquilo que eu tinha falado ele já soubesse ou pelo menos 
imaginasse, exceto; o fato de minha irmã.
             ― Sim mas não somos parecidas, se você me visse ao lado dela provavelmente nem pensaria  
que somos irmãs e muito menos gêmeas. - Expliquei voltando a olhar para ele que tinha os lábios 
curvados num sorriso fraco.
             ― Isso é interessante. - Observou ele.
             ― E raro também. - Assegurei.
             ― Onde está sua irmã?
             ― Manaus, está fazendo faculdade de biologia lá.

Damian voltou a cruzar os braços e eu mordi o lábio inferior, nunca sequer imaginei que 
poderia ficar tão à vontade na presença de um vampiro.  
             ― É o melhor lugar do mundo para estudar isso. - Ele disse.
             ― Ela diz a mesma coisa. - Falei descruzando as pernas e colocando os pés no chão, Damian  
não se moveu.
             ― Você tem todas as respostas que estou procurando não é? - Tive coragem de perguntar e 
ele olhou para baixo.
             ― Talvez. - Damian disse enigmático e eu suspirei.
             ― Por que não posso saber? - Insisti me afastando um pouco do carro sendo seguida pelo  
olhar dele.
             ― Porque é uma longa história e talvez estranha demais para você.
             Pigarreei e continuei andando até ficar mais ou menos um metro exatamente na frente dele, 
cruzei os braços estremecendo um pouco diante da altura e imponência dele. E outra vez ficamos 
nos olhando em silêncio, como se alguma coisa nos envolvesse.
             ― Demais para um ser humano normal? - Indaguei vacilando um pouco diante de seu olhar 
firme.
             ― Sim. - Admitiu ele.
             ― Você mesmo disse que não sou um ser humano normal. - Lembrei a ele, Damian sorriu e 
olhou para baixo antes de me olhar.
             ― Está bem, você me pegou mas ainda assim acho que deve ir com calma.
             ― Acha que vou ter um surto psicótico? - Escarneci e ele riu.
             ― Bem, todos os membros de sua família que conheci lidaram bem com toda a história, acho  
que você vai se sair bem na hora certa. - Relaxei a postura que estava mantendo de firme e decidida  
para intrigada.
             ― Conhece minha família?
             ― Desde 1795. - Damian confessou e eu abri a boca totalmente surpresa, era como se ele  
tivesse lançado uma bomba sobre minha cabeça.
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             ― O-o quê?! - Gaguejei apavorada, ele me fitava com a expressão estável. - Mas isso faz mais  
de  duzentos  anos!  -  Eu  disse  alto  demais  e  fiquei  feliz  pelo  som  dos  carros  distantes,  isso 
impossibilitava aqueles jovens de ouvirem o que eu disse.
             ― Viu porque eu acho que deve ir com calma nessa história? Devia ver a sua cara. - Damian  
disse balançando a cabeça e eu continuava de boca aberta.
             ― Mais de duzentos anos.
             Repeti admirada tentando conciliar a ideia de tantos anos. Damian não falou nada apenas me  
observava com atenção, o silêncio se prolongou por alguns minutos até que eu virei as costas e olhei  
para o mar de luzes. Aquilo era incrível, era mais do que eu imaginava quando me virei novamente 
para perguntar outra coisa vi que estava sozinha. Damian havia sumido, provavelmente chateado 
com minha reação estúpida, fiquei olhando para onde ele estava há alguns segundos e me senti 
péssima.
             ― Droga, droga, droga...
             Me lamentei entre dentes enquanto apertava os olhos com força, eu havia estragado tudo.  
Poderia ter conseguido mais algumas respostas e arruinei tudo com minha reação, passei as mãos 
pelos cabelos enquanto me virava para a cidade outra vez. Não gostei dele ter partido, queria passar 
mais algum tempo ao lado dele. Com um suspiro de desânimo decidi voltar para casa. Ele havia  
deixado no ar a expectativa de um novo encontro então,  provavelmente eu o veria de novo.  E 
ansiava por isso. Abri a porta do carro e entrei, fechei-a com mais força do que era necessário, só  
então me dei conta de que os dois carros que estavam por ali antes não estavam mais.
             Devia ser tarde, mas eu nem havia notado o tempo passar. Estava tão envolvida com a  
presença de Damian, que não me dei conta de mais nada. Dirigi no limite da velocidade permitida e 
logo estava em casa. Deixei o carro na garagem e entrei em casa pela porta lateral, Mariana devia 
estar no curso e tia Márcia saía às cinco horas então a casa estava silenciosa. Caminhei pelo piso de  
cerâmica cinza da cozinha ouvindo somente meus passos, nem me importei em acender a luz e 
continuei até que atravessei a sala onde as luminárias estavam acesas. Subi as escadas desanimada e 
quando entrei em meu quarto vi Néftis deitada no tapete.
             Me atirei sobre a cama e abracei o travesseiro, eu não me perdoava por ter estragado tudo. Se 
eu tivesse agido com mais naturalidade ele não teria ido embora. Não sabia onde encontrá-lo, eu não 
sabia praticamente nada dele, em todas as vezes que nos encontramos havia sido obra do acaso. 
Porém de uma coisa eu tinha certeza;que eu precisava encontrar Damian outra vez. Pois mesmo 
sendo quem ele era, eu não conseguia mais sentir medo. Com um certo jeito eu poderia convencê-lo 
de me contar o que eu queria  saber, mas mesmo que ele não me contasse nada, ainda assim queria 
vê-lo. Eu havia gostado de estar perto dele, de conversar com ele, adorava a sua voz, seus olhos, seu  
perfume... enfim eu estava perigosamente envolvida pela aura de mistério e magnetismo dele.
             Eu gostava de estar perto dele e isso podia ser perigoso, eu nem mesmo sabia com quem ele  
andava, como eram os outros. A loira que parecia uma fada, a ruiva irritante, eu nem sabia o que 
elas eram dele mas a ruiva parecia ser a namorada. Eu lembrava de como ela o abraçava na moto,  
como suas mãos subiam e desciam pelo abdome dele. Eu já havia andado de moto algumas vezes 
então eu sabia que quando a moto está parada não há necessidade de ficar grudada no piloto. Senti 
meu estômago se retorcer ao lembrar aquela cena. Ciúmes? Que ridículo, lógico que não.
             Desci as escadas rapidamente e logo entrei na cozinha que era toda decorada em preto e 
prata, acendi a luz e fui até a geladeira de duas portas. Coloquei um pedaço de pizza no micro-
ondas e fiz um suco de maracujá. Comi mais do pensei que comeria mas não liguei para as calorias, 
tomei o suco e fiquei alguns segundos olhando para o copo vazio em minhas mãos.
             Por fim levantei lavei a louça que tinha sujado, desliguei a luz e voltei para o meu quarto 
indo direto para o banheiro e escovei os dentes, voltei para o quarto e me livrei das minhas roupas 
para colocar uma camisola. Fechei uma das portas duplas e fui para a cama mas não estava com 
sono então resolvi ligar a televisão, estava passando um filme de ação mas eu não consegui me 
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concentrar nele. Naquela noite eu havia tido mais uma informação bem intrigante, não existia um 
Caçador mas caçadores, Damian disse que eles sempre existiram. Quem seriam eles?
              Isso com certeza era muito importante e eu não suportava saber que havia muitas coisas  
sobre eles, os vampiros e até eu mesma que eu não sabia. Já que eu não sabia qual era a relação de  
minha família com eles, Damian havia falado em 1795 e isso era muito tempo, muito tempo mesmo. 
Ele existia esse tempo todo e isso era obscuro, estranho, quase impossível de acreditar e era óbvio 
que Damian sabia tudo o que eu queria saber. Os caçadores, os vampiros, eu. Esse era o mistério que 
eu estava querendo desvendar, reprimi um bocejo e desliguei a televisão já que não estava prestando 
atenção no filme mesmo. Virei de lado e abracei o travesseiro sentindo que o suco de maracujá já  
estava fazendo efeito, o resto da semana foi torturante para mim.
             Eu ansiava por encontrá-lo de novo. Pensei umas mil vezes em tudo que ele havia me falado.  
Damian tinha as respostas que eu queria e essa era a desculpa que eu usava para justificar a vontade 
de ficar perto dele. Na sexta-feira depois da aula, tomei uma decisão.
             Eu iria voltar ao mirante. Havia chances de eu encontrá-lo lá. Estava ansiosa e mal podia  
esperar para ouvir a voz dele outra vez, mas eu também devia estar preparada para a possibilidade 
de não encontrá-lo. Eu me recriminava por estar tão ansiosa para o encontrar, para estar com ele  
outra vez e me perguntava o que havia acontecido com o ódio que eu havia prometido sentir pelos 
vampiros.  Dei de ombros assim que me dei conta de que isso era ilógico afinal  não havia sido 
Damian que matara minha amiga no ano passado nem o responsável por todas as coisas ruins que 
passei depois disso.  Era algo como odiar todos os austríacos só porque Hitler era austríaco,  era  
ridículo odiar todos pelo erro de um só.
             ― Estou exausta. - Juliana reclamou ao meu lado quando saímos do vestiário.
             ― Ainda bem que é sexta-feira.
             ― É mesmo, sabe o que eu vou fazer amanhã?
             ― O quê? - Perguntei enquanto entrávamos no elevador.
             ― Dormir até as dez horas! - Juliana falou espreguiçando-se num gesto exagerado.        
             ― Parece uma ótima ideia.
             Falei enquanto atravessávamos a rua e de novo lembrei de Damian, de quando ele estava na 
moto ali mesmo naquela avenida e de como me impressionei com seus olhos lindos. 
             ― E no domingo também. - Ela falou ao meu lado mas eu não estava mais prestando atenção 
ao que ela falava.
             ― O quê? - Perguntei distraída e ela fez uma careta.
             ― Dormir até as dez.
             ― Ah...
             ― O que há com você hoje? Está tão distraída. - Observou ela. 
             ― Impressão sua. - Disfarcei assim que entramos no estacionamento.
             ― Sei  - Ela ironizou - Nos vemos segunda.
             ― Até segunda.
             Falei entrando no carro. Manobrei para fora do estacionamento e dirigi para o mirante, eu 
apertava o volante com força enquanto arrumava mil desculpas para estar indo até lá. Descobrir a 
verdade, eu dizia a mim mesma. Porém lá no fundo eu sabia que queria vê-lo e não me importava 
muito se ele não me dissesse nada do que eu queria. Parei o carro no mesmo lugar de antes.
              Desliguei o motor e fiquei alguns minutos olhando pelo vidro da frente enquanto o sol se  
punha vagarosamente no horizonte. Desliguei o rádio e saí caminhando alguns passos até a proteção 
de metal. Olhei para a cidade colorida lá embaixo e voltei o olhar para os vários carros ali perto, 
muitas pessoas haviam ido ver o pôr do sol, algumas estavam sentadas nas pedras outras nos capôs 
dos carros. Cruzei os braços e olhei para os lados não vendo sinal dele, suspirei desanimada e olhei o 
sol redondo e laranja se escondendo atrás do horizonte colorindo algumas nuvens finas em tons de 
laranja e rosa.
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             Depois de alguns minutos o sol se pôs completamente só deixando seus vestígios no céu  
então fui sentar no capô do carro. Apoiei os pés no para-choque e as mãos no capô enquanto olhava 
a noite caindo aos poucos sobre a cidade, as sombras escuras iam se tornando maiores e as luzes lá 
embaixo começavam a acender aos poucos. Uma hora já havia se passado desde que cheguei ali e  
nem sinal dele, desci do capô e caminhei até a beirada perto da proteção de metal e cruzei os braços. 
Por que eu tinha ido até lá afinal? Eu me perguntei irritada comigo mesma, eu não precisava fazer 
aquilo, não poderia existir nenhum tipo de amizade entre nós, era impossível.
             Decidi então voltar para casa mas quando girei o corpo na direção do meu carro eu o vi.  
Engoli em seco ao vê-lo ali parado ao lado do meu carro, estava lindo como sempre. Vestido todo de 
preto o  que parecia deixá-lo ainda mais  maravilhoso,  usava uma camiseta  sem mangas  que eu 
achava incrível por deixar seus braços fortes à vista e jeans. A única coisa que não gostava era aquele 
morceguinho horrível 
brilhando na altura do peito dele, eu tinha pavor de morcegos mesmo que não fossem de verdade.
             ― Oi.
             Murmurei  com um sorriso  bobo,  sabendo que ele  podia  me ouvir  mesmo estando  
relativamente longe de mim. Damian sorriu em resposta, então caminhei vagarosamente até o carro. 
             ― Pensei que não iria mais vê-la por aqui. - Damian disse se aproximando e eu reprimi um  
sorriso, estava exultante por vê-lo.
             ― Eu precisava me desculpar.

Fui direto ao assunto quando ele chegou bem pertinho de mim, imediatamente o perfume 
dele me envolveu e eu respirei fundo discretamente.
             ― Se desculpar? - Ele pareceu não entender - Pelo quê? - Eu mordi o lábio e olhei para baixo  
por um instante antes de encará-lo.
             ― Pela minha reação quanto à sua... Idade.

Falei sem jeito e ele abriu aquele sorriso lindo de matar. Tive que usar todas as minhas forças  
para disfarçar o quanto aquilo me estonteou. Perdi a respiração por um instante.
             ― Acha que isso me chateou de alguma maneira?
Damian perguntou com aquela voz de veludo e eu coloquei alguns fios de cabelo atrás da orelha.
             ― Acho, você simplesmente sumiu depois que virei as costas. - Lembrei a ele.
             ― Pensei que quisesse ficar sozinha para assimilar o que eu lhe disse, já que não é algo que os 
humanos ouvem todo dia.  -  Explicou ele  e  ergui  as  sobrancelhas  surpresa e  feliz  por não tê-lo 
magoado.  
             ― Podia ter me dito então.  -  Protestei enquanto me encostava no capô e quase que 
imediatamente ele estava ao meu lado.
             ― Pensei que não se importasse comigo.

Damian revelou com um sorriso e eu mordi o lábio inferior meio constrangida porque me 
importava.
             ― Bem você é um... você sabe o que e ainda por cima sabe onde eu moro, já entrou no meu 
quarto uma vez então acho que não é uma boa ideia irritar você.  - Falei em tom divertido e ele riu.
             ― Me parece razoável, mas veio aqui só por isso?
             ― E pela vista daqui também. - Disfarcei ouvindo-o rir.
             ― E não sabia que corria o risco de me encontrar?
             ― Vim contando com isso, já disse que queria me desculpar.
             ― Está certo, mas foi bom que veio eu também tenho que me desculpar. - Olhei surpresa para 
ele.
             ― Pelo quê?
             ― Por ter dito aquilo para você, devia ter tido mais cuidado. Fui imprudente.
Damian disse cruzando os braços e eu olhei para frente.
             ― Não se preocupe, eu já tinha um certa ideia disso mas é que é meio surpreendente tenho 
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que admitir.
             ― É que isso é tão normal para minha família e para mim.
             ― Família? - Perguntei estreitando os olhos. Aquilo me interessava.
             ― Sim, eu tenho uma família isso é muito estranho para você?
             ― Para falar a verdade tudo com relação ao seu mundo ainda é muito estranho para mim,  
ninguém do Conselho me conta nada que seja útil. - Reclamei e ele descruzou os braços apoiando as 
mãos no capô.
             ― E você já perguntou para eles?
             ― Acho que não adiantaria muita coisa, meu avô diria algo como " Daqui a cinco anos eu lhe  
digo quando for mais velha vai compreender melhor " etc, etc... - Falei fazendo um gesto vago com a 
mão e ele riu.
             ― Quantos anos você tem? Treze?
             ― Não, vinte e quatro. - Informei-o com um meio sorriso.
             ― Então acho que já é bem grandinha para saber certas coisas.
             ― Também acho mas o que eu posso fazer, apontar uma arma para eles e obrigá-los a falar?
             ― Talvez devesse tentar. - Me aconselhou e eu franzi os lábios em resposta - Está bem, está  
bem - Damian revirou os olhos - O que quer saber?
             ― Vai mesmo me responder? - Perguntei incrédula.
             ― Dependendo da sua pergunta, sim.

Ele  disse  olhando  para  mim  e  eu  vasculhei  minha  mente  atrás  da  mais  inocente  das 
perguntas já que não perderia essa oportunidade.
             ― Sua família - Eu disse por fim - Fale deles.

Quase implorei,  estava empolgada frente à possibilidade de descobrir algo sobre eles. Ele 
pensou alguns segundos como se ponderasse ou filtrasse o que ia me dizer.
             ― Bem... Luther e Sofia são os patriarcas ou melhor nossos pais.
             ― Nossos? Você tem irmãos? - Interrompi surpresa.
             ― Hum... tenho mas é uma história complicada. Inclusive, você já viu alguém a mais dessa 
família.
             ― A loira no shopping? - Perguntei imaginando que pelo jeito que a ruiva o abraçava na 
moto não poderia ser irmã dele.
             ― Sim, aquela é Harriet.
             ― Harriet. - Repeti achando o nome lindo e diferente.
             ― Além dela há Maureen e Pietro. Sei que você também conheceu Crison e Danúsia. - Ele 
afirmou.
             ― Sim mas eles são da sua família?
             ― São, Luther e Crison tem uma história bem...  confusa de família. - Damian contou 
parecendo reticente, achei melhor não insistir.            
             ― E os outros? - Perguntei rapidamente para que ele não desistisse de me contar mais. 
             ― Os outros são Bruce, Satine e... Marianjel.
             ― Nossa!  - Exclamei admirada achando os nomes lindos e me perguntei como eles seriam.
             ― É eu sei, é uma família bem grande. -  Damian falou enquanto eu tentava imaginar uma 
família assim.
             ― E moram todos juntos? - Achei a pergunta bem inocente, não tinha porque ele não 
responder. 
             ― Às vezes sim.
             ― Às vezes?  - Pisquei confusa.
             ― Sim, nós mantemos algumas casas pelo país. Não sei se você consegue imaginar mas é bem  
entediante morar mais de cem anos em um único lugar.
             Damian disse sondando meu rosto com certeza esperando outra reação de espanto mas 
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daquela vez me esforcei para me manter estável, afim de não desencorajá-lo a falar mais coisas.
             ― Acho que posso imaginar - Mordi o lábio - Estão morando em Porto Alegre agora? -  
Indaguei vendo-o cruzar os braços de novo, parecia hesitante mas era uma pergunta tão inocente, eu 
já estava abrindo a boca para fazer outra quando ele disse:
             ― Não exatamente, viemos com os mais velhos para a reunião do Conselho mas eles já foram 
embora.
             ― Quem mais está aqui?
             ― Harriet, Bruce e Marianjel. - Estreitei os olhos enquanto fazia uma dedução.
             ― Então aquela ruiva na moto com você era Marianjel?
             ― Pensei que não estivesse nos olhando. - Damian riu e olhou para mim.
             ― Não sou lá muito observadora mas era bem difícil não reparar em alguém que está bem ao  
meu lado criticando meu gosto musical. - Retruquei juntando meus cabelos por cima do ombro e 
enrolando-os.
             ― Marianjel não acha nada que venha dos humanos muito bom, mas não dê importância ao 
que ela falou. - Damian disse em tom de desculpas."A não ser nosso sangue", pensei sentindo uma 
ponta de raiva por Marianjel.
             ― Então vocês tem uma casa aqui?
             ― Sim.
             ― Onde fica? - Perguntei tentando conter o pânico de saber ter uma casa de vampiros na  
minha cidade. Damian estreitou os olhos e parecia que não estava disposto a responder.
             ― O que foi? Acha que vou sair correndo e contar ao meu grande amigo o Caçador?  

Perguntei com ironia e ele franziu os lábios.  -  Já disse que nem sei quem ele é, não está  
acreditando em mim?
             ― Claro que sim é que não quero dizer nada que possa assustar você.
Ele explicou com cuidado e eu soltei o ar com força enquanto cruzava os braços.
             ― Por favor não fique chateada comigo eu só não queria que soubesse que minha casa não  
fica muito longe da sua.
             Damian falou com uma voz tão suave e seu pedido para que não me chateasse com ele quase  
fez meu coração derreter. Fiz uma força sobre humana para não tocá-lo e mostrar a ele que eu não 
poderia ficar chateada com ele.
             ― Muito perto? - Indaguei disfarçando o que estava sentindo.
             ― Há uns dois quilômetros. - Ele tinha razão isso me assustou um pouco, dois quilômetros  
era muito perto para se estar de um vampiro.
             ― Nossa, nunca imaginei algo assim. - Confessei.
             ― Está com medo? - Olhei para ele e vi que parecia ansioso com minha resposta então me 
apressei em mentir.
             ― Não. - Damian desviou os olhos de mim e balançou a cabeça levemente.
             ― Não posso culpá-la, nós nem deveríamos estar assim tão perto um do outro.
Arregalei os olhos e balancei a cabeça em negativa.
             ― Não, não eu quero estar perto de você, não tenho medo acredite.

Dele eu realmente não conseguia sentir medo já que o conhecia um pouco mas quanto aos 
outros... Juan em especial.
             ― Por que não tem medo?
Damian perguntou virando-se para mim e eu prendi a respiração por um instante.
             ― Não sei. - Falei com sinceridade e vi uma sombra de emoção naqueles olhos divinos.
             ― Isso pode lhe trazer problemas - Ele disse em tom de advertência.
             ― Não me importo. - Afirmei sustentando o olhar dele com firmeza.   
             ― Como pode dizer isso? Não liga para o que sua família vai pensar? - Damian perguntou. 
Suspirei.
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             ― Não. Porque eles não me dizem nada, então, descubro como posso.
             ― Então, sou sua fonte de informações? - Perguntou com leve espanto.
             ― Você sabe o que eu quero... então, não vejo problemas em passarmos algum tempo...  
juntos. - Esclareci mantendo minha voz firme mas estava derretendo por dentro. Damian me olhou 
pelo que pareceu uma eternidade.
             ― Nunca passei tanto tempo ao lado de uma humana, sem um motivo qualquer, não acha  
isso uma incoerência? 
             ― Não. - Assegurei presa pelos olhos dele. - Porque há um motivo agora.
Fui prática e o canto de sua boca curvou-se em um sorriso sombrio.
             ― Jamais imaginei que uma humana pudesse reagir como você depois de saber quem eu sou.
             ― Mas eu reagi como uma humana normal esqueceu? - Lembrei a ele vendo um sorriso 
dançar em seus lábios perfeitos.
             ― Não está agindo como uma agora. - Damian observou e eu dei de ombros.
             ― É porque não sou exatamente um ser humano normal, faço parte de uma instituição 
secreta  e  antiga  que  tem a  missão  de  manter  relações  diplomáticas  com seres  míticos,  sabia?  - 
Perguntei com um sorriso e ele abaixou a cabeça e quando levantou o rosto vi que sorria. Mas não 
deixei de notar que ele parecia perscrutativo.   
             ― Fiquei sabendo.
             Nos olhamos por alguns instantes em silêncio até que um carro tocando uma música 
extremamente alta passou por nós sumindo na curva e quebrando o encanto.
             ― Nossa! Será que o motorista é surdo?
             Critiquei olhando a curva por onde o carro havia sumido e ainda se podia ouvir a música. 
Mas  na  verdade  fiquei  mais  incomodada  por  aquela  música  ter  quebrado  o  encanto  que  nos 
envolvia até aquele maldito carro passar.
             ― Acho que ele só quer chamar a atenção. - Damian disse fazendo com que eu me voltasse  
para ele.
             ― É a vaidade humana.
             Expliquei me dando conta de como estava me sentindo à vontade com ele. Damian voltou o 
corpo para frente e eu me ergui sentando no capô, nesse momento a pele do meu braço tocou a dele.  
Respirei fundo e tomei coragem, estendendo meu dedo indicador toquei as costas da mão dele que 
estava apoiada sobre o capô. Não pude resistir.
             ― Sua pele é tão fria.
             Observei vendo-o enrijecer ao meu toque mas não se moveu nem tentou me afastar, lembrei  
de um trecho do livro que estava lendo sobre vampiros "Para o que também contribuiu o fato de sua mão  
ser fria como o gelo;mais parecendo a mão de um morto que a de um vivo". Damian não disse nada por um 
instante enquanto eu percorria sua pele fria vagarosamente com a ponta de meu dedo indicador.
             ― E você é quente - Ele disse finalmente quase num sussurro - Deliciosamente quente. 

 Sua voz era quase um murmúrio e notei que seus olhos estavam fechados como naquela 
noite no meu quarto antes de me envolver em seus braços. Ele parecia gostar daquilo.
             ― Isso deve ser estranho para você.
             Observei me referindo a diferença entre nossas temperaturas enquanto olhava encantada a  
diferença entre nossas peles, a dele fria e pálida;a minha quente e dourada. Éramos dois opostos, 
dois extremos e isso parecia completar-nos.
             ― É maravilhoso.
             Damian corrigiu finalmente abrindo os olhos e olhando para mim, não sei porque mas  
instintivamente afastei minha mão. Ele pareceu frustrado com isso e olhou fixamente para minhas 
mãos cruzadas sobre minhas pernas.  
             ― Desculpe. - Sussurrei me perguntando porque tinha cedido à tentação, ele olhou em meus 
olhos por um longo minuto e depois meio hesitante estendeu sua mão para mim.
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             ― Posso? - Damian perguntou olhando em meus olhos e eu engoli em seco não tendo certeza  
do que ele queria. Mas meu coração disparou, queria que me tocasse.
             ― Não vai me morder, não é? - Perguntei me sentindo ridícula e ele balançou a cabeça em 
negativa.
             ― Por favor.
             Ele pediu suplicante olhando em meus olhos e então senti cada defesa mínima que eu ainda  
tinha caírem por terra. Relutante, comecei estender minha mão esquerda na direção da dele. Damian 
acompanhava meu movimento lento mas não fez menção de avançar um milímetro sequer para 
segurar minha mão até que eu mesma a coloquei na sua. Ele sorriu e chegou mais perto segurando 
minha mão com tanta delicadeza que parecia ter medo que ela quebrasse ao seu toque. Damian 
olhava-a com extremo interesse como se nunca tivesse visto uma humana tão de perto, ele virou 
minha mão com cuidado exagerado. Com uma mão ele segurava a minha e com a outra passou o 
dedo indicador pelas linhas da minha palma, meu coração batia frenéticamente no meu peito e era 
constrangedor saber que ele podia ouvir isso.
             Engoli em seco acompanhando cada sombra de expressão que passava por seu rosto lindo,  
curiosidade no início, admiração depois. Depois de vários minutos de silêncio completo ele levou 
minha mão perto de seu rosto, fez meus dedos escorregarem pelo seu rosto lindo eu não conseguia 
conter a emoção que sentia. Damian pressionou a ponta de cada um dos meus dedos em seus lábios 
frios e macios, senti o ar faltar e minha respiração voltou ofegante. Ele escorregou os lábios pela 
palma da minha mão até chegar à pele delicada do meu pulso, eu me retraí um pouco, ele parou.
             ― Calma - Ele disse com a voz extremamente estável - Mesmo que tenha certeza que você é 
deliciosa não vou mordê-la, talvez só experimente um pouquinho.
             Damian disse com um sorriso antes de pressionar levemente os lábios na minha pele.
             ― Se me transformar em vampira eu mato você. - Ameacei vacilante vendo-o rir, onde estava 
o ar para eu respirar?
             ― Hmmm. - Ele sibilou depois de alguns instantes com os olhos fechados.
             ― Bom? - Perguntei ofegante e lisonjeada.
             ― Você não faz ideia.
             Damian disse movendo os lábios contra minha pele, não estavam mais tão frios pois 
pareciam ter adquirido a temperatura da minha pele. Eu o olhava maravilhada. 
             ― Posso sentir seu coração batendo aqui. - Ele disse num murmúrio e eu lutei para formar as  
palavras de uma resposta.
             ― O de todo mundo bate contanto que esteja vivo, isso é normal, acontece com todos. - Eu 
disse sentindo meu coração bater mais rápido do que podia imaginar ser capaz.
             ― É incrível, fascinante... - Sussurrou ele.
             ― Meus batimentos cardíacos descontrolados? - Perguntei incerta.
             ― Deixo você nervosa? - Damian perguntou ainda sem abrir os olhos e sem tirar os lábios de 
minha pele, não que eu quisesse.
             ― Ah... Um vampiro está segurando meu pulso na frente de seus dentes por que afinal de  
contas  eu  estaria  nervosa?  -  Tentei  disfarçar  usando  meu  melhor  tom  irônico  finalmente 
conseguindo falar a palavra vampiro e ele sorriu.
             ― Seu coração está batendo há... cento e cinquenta e três por minuto. - Ele sussurrou.
             ― Está? - Me sobressaltei.
             ― Sim e é tão maravilhoso.
             ― Por quê?
             Indaguei sem entender o que podia ter de tão incrível assim o fato de meu coração bater, o de  
todo mundo batia a não ser que estivesse morto. Damian sorriu e abriu os olhos deslizando a minha 
mão por seu peito musculoso e deduzi que agora meu coração já devia estar bem longe de cento e 
cinquenta e três por minuto devia estar beirando os mil. Ele deslizou minha mão até o lugar de seu 
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coração e a segurou ali, por alguns segundos não entendi o que estava acontecendo e então arregalei 
os olhos incrédula ao perceber que não se sentia nada, absolutamente nada. 
             ― Seu coração não bate. - Sussurrei olhando-o assustada. Damian fechou os olhos com força e  
depois os abriu bem devagar.
             ― Agora entende porque o ritmo de seu coração batendo me fascina?
             Damian perguntou ainda segurando minha mão em seu peito,  meus lábios tremiam 
levemente, não conseguia acreditar naquilo.
             ― Como isso é possível?
             Me aproximei dele e então ele libertou minha mão parecendo hesitante nisso, respirei fundo  
e tomei coragem de colocar a mão em seu pescoço para me certificar de que não havia movimento 
algum. Damian apenas me olhava com aflição, angústia enquanto eu delicadamente apertei dois 
dedos em sua carótida e confirmei que não sentia nada, nenhum batimento. Era assustador. Seu 
olhar tinha tanta angústia que deu vontade de abraçá-lo e dizer que mesmo sendo assustador isso  
não me importava.
             ― Você - Me afastei um pouco - Você... está vivo? - Perguntei me sentindo ridícula e ele me  
olhou com tristeza.
             ― Está com medo?
             Damian perguntou olhando em meus olhos e eu apertei os lábios engolindo em seco sentindo 
um arrepio gelado percorrer meu corpo inteiro, aquilo era irreal. Me encostei novamente no carro 
pois me sentia tonta mas ele não se moveu apenas me fitava com expectativa.
             ― Não. - Neguei ofegante em um sussurro feliz por ele poder escutar.
             ― Não quis assustá-la é que... Me sinto tão à vontade com você já que sabe quem sou. - Ele  
disse sem se mover.
             ― Tudo bem é que... Isso tudo é tão difícil de acreditar. - Confessei olhando para o mar de  
luzes que era a cidade.
             ― É eu sei, desculpe por estar assustando você assim. - Balancei a cabeça e me afastei do carro 
me colocando na frente dele.
             ― Não está me assustando, acredite. - Eu assegurei olhando diretamente naqueles olhos que 
me faziam tremer.
             ― É difícil de acreditar. - Damian duvidou dando um passo na minha direção, estávamos tão 
próximos quanto na noite em que nos conhecemos.
             ― Não deve ser tão difícil quanto não ter medo de você.
             Eu disse com um sorriso e Damian fez o mesmo, ele estendeu a mão e tocou meu rosto.  
Fechei  meus  olhos  e  soltei  o  ar  rapidamente  pela  boca,  senti  que  ele  se  aproximou e  sua mão 
deslizou do meu rosto e escorregou demoradamente pelo meu pescoço, parando sobre meu ombro e 
minha clavícula, enquanto seu dedo polegar ia de um lado para o outro na minha pele.
             Sua mão envolveu minha cintura e eu perdi o ar pra respirar. Seus lábios estavam tão perto  
dos meus que o mais leve movimento, acabaria em um beijo. E eu queria, sim eu queria que ele me 
beijasse. Seus lábios roçaram os meus causando uma sensação enlouquecedora, era bom demais. Eu 
queria seu beijo mas ele apenas parecia avaliar a ideia, porém nossos lábios se tocavam ao mínimo, 
movendo-se em uma deliciosa tortura."Não hesite", pensei.
              ― Você é linda...
              Ele sussurrou enquanto seus dedos se entrelaçavam em meus cabelos. Suspirei desejando  
loucamente  que  ele  me  beijasse.  Não  pude  mais  resistir  e  avancei  para  matar  aquela  vontade 
destruidora, era como se ele esperasse que eu o fizesse. Pois seus lábios tomaram os meus como se 
estivessem sedentos disso há muito. Sua mão apertou minha cintura prendendo-me ao seu corpo 
com mais força enquanto nossos lábios moviam-se em um beijo sobrenatural. Era incrível mas seus 
lábios já não eram mais frios, nem os braços que me envolviam. Seu corpo estava quase tão quente 
quanto o meu.     
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              ― Lavígnia...
             Ouvi sua voz aveludada quando ele afastou seus lábios.  Abri os olhos sem vontade  
nenhuma, não queria que ele parasse. Seu rosto exibia um sorriso feroz, sedutor como se tivesse 
comemorando a forma como eu estava dominada."Hum... perigoso", eu pensei.
             ― O quê? - Sussurrei.
             ― É tarde, você tem que ir para casa. - Disse ele quebrando o encanto mas nem de longe, a 
sedução que emanava dele. Suspirei deixando os ombros caírem, eu não queria ir, queria ficar com 
ele.
             ― Quando vou ver você de novo? - Perguntei me segurando nele, minhas pernas pareciam de 
gelatina.
             ― Você quer me ver de novo? - Sua voz era um misto de esperança e dúvida.
             ― Quero. - Respondi lacônica e ele suspirou e olhou para o chão atrás de mim por alguns 
segundos.
             ― Amanhã, aqui. - Damian disse com firmeza.
             ― Depois do pôr do sol? - Perguntei rapidamente.
             ― Depois do pôr do sol.
             Ele confirmou e eu mordi o lábio inferior reprimindo um sorriso, quando dei por mim  
Damian estava ao lado do carro segurando a porta aberta. Caminhei oscilando um pouco mas era 
melhor acatar a decisão dele já que eu iria encontrá-lo no dia seguinte. Passei por Damian e entrei no 
carro, coloquei a mão na porta do carro impedindo-o de fechá-la sem esmagar meus dedos.
             ― Vai estar aqui não é? - Indaguei hesitante e ansiosa.
             ― Com certeza.
             Ele assegurou pegando minha mão com delicadeza por alguns segundos depois fechou a  
porta  do  carro,  nos  olhamos  por  alguns  instantes  e  então  como  um  raio  ele  sumiu.  Suspirei 
profundamente e sorri exultante com a lembrança de seus lábios deliciosos. Coloquei a mão sobre 
minha boca relembrando o melhor beijo da minha vida e afundei no banco de couro antes de puxar 
o cinto de segurança.
             Liguei o carro e vi no relógio do painel que realmente era tarde. Dirigi para casa exultante,  
estava extremamente feliz por tudo que havia acontecido. Damian havia tirado algumas dúvidas 
então eu me sentia mais confiante. Sem falar é claro no que havia acontecido depois, em como seus 
lábios tocaram minha pele e em como aquilo tinha sido maravilhoso. E seu beijo? Eu não sabia o que 
estava acontecendo comigo mas de repente tudo o que eu mais queria era estar perto dele.
             Não vi o quanto me mantive acima da velocidade permitida até chegar em casa. Agradeci 
por isso ter passado despercebido, deixei o carro na garagem e entrei em casa pela porta da cozinha.  
Subi  as  escadas  sentindo  que  os  degraus  pareciam  de  algodão,  eu  sentia  estar  andando  sobre 
nuvens, estava muito feliz era maravilhoso. A porta do meu quarto estava aberta e minha amada 
Néftis como sempre estava esparramada sobre a cama, fui até a cama e me deitei estendendo os  
braços para ela.
             ― Oi meu amor. - Eu disse tentando pegá-la mas Néftis se levantou e começou a cheirar meu 
pulso insistentemente. Ela passava o focinho cor de rosa por minha mão parecendo desconfiada, 
estreitei os olhos e fiquei observando a reação estranha dela. Por fim depois de alguns instantes ela 
voltou seus olhinhos verdes para mim como se não me conhecesse. - O que foi Néftis?
             Perguntei tentando pegá-la mas ela fugiu, correu até o meio do quarto e ficou me olhando,  
mudei de posição dobrando os joelhos em cima da cama e isso fez ela correr para a varanda. Franzi o 
cenho e aproximei meu pulso do nariz buscando por alguma coisa estranha mas não senti nada, era 
onde Damian havia me tocado. Me perguntei se havia sido isso que assustou Néftis, será que ela  
sentiu o cheiro dele? Néftis tinha medo de Damian, concluí ao juntar os pontos, era lógico. Damian 
era um predador. Balancei a cabeça decepcionada pois não gostava de Néftis ficar longe de mim, ela 
sempre dormia comigo e quando eu estava em casa ela sempre estava comigo, era minha melhor 
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amiga, eu a tinha há anos.
             Suspirei e me levantei indo acender a luz, troquei minha roupa por um short doll rosa claro. 
Fui até o banheiro e escovei os dentes, não ia comer nada antes de dormir pois não sentia um pingo 
de fome. Voltei para o quarto e desliguei a luz. Fechei as portas deixando uma parte aberta para o 
caso de Néftis resolver voltar, me atirei sobre a cama puxando um travesseiro para abraçar, fechei os 
olhos  e  dois  minutos  depois  ouvi  Mariana  passando pelo  corredor.  Ela  devia  ter  saído  com os 
amigos já que não tinha aula na sexta-feira. Fiquei repassando a cena de minutos atrás -  quando 
estava com Damian - até finalmente cair no sono.
             Acordei cedo na manhã seguinte, vasculhei o quarto com um olhar rápido e vi que Néftis não 
tinha voltado. Esfreguei os olhos e saí da cama, eu havia sonhado com Damian naquela noite, a noite 
toda minha mente repassou a mesma cena. Porém eu estava feliz, gostava de sonhar com ele, estar  
com ele enfim. Fui até o banheiro e tomei um banho rápido. O dia estava lindo então decidi ir dar  
uma volta no parque da Redenção. 
             Peguei uma legging rosa forte e uma blusa branca esportiva com zíper na frente e dois 
bolsos.  Vesti a roupa e liguei a televisão para não ficar no silêncio,  estava passando o jornal da  
manhã. Voltei para o banheiro para pendurar a toalha e aproveitei para amarrar meus cabelos em 
um rabo de cavalo e fiz nele uma trança. Fui para o quarto procurar meu tênis, quando o encontrei  
fui até a gaveta pegar um par de meias, sentei na cama para colocá-los enquanto tentava prestar 
atenção no que a repórter dizia. Ela falava sobre um acidente na BR 116, não dei muita atenção e  
depois de por o tênis fui pegar meu MP4 numa gaveta perto da televisão, eu só pensava no encontro 
com Damian no final da tarde.
             ― A polícia encontrou ontem o corpo do bandido conhecido como Formiga, ele era  
procurado em sete estados brasileiros e tinha mais de nove mandados de prisão...
             A voz da repórter informou e eu automaticamente olhei para a tela impressionada com a 
ficha de antecedentes do bandido. Quando olhei para a foto do criminoso na tela deixei cair o MP4 
que segurava no chão pelo choque, eu o conhecia, havia sido ele que tentara me assaltar e que atirou 
em Damian. 
             ― Era procurado por diversos homicídios e assaltos sendo considerado um criminoso de alta  
periculosidade, pelo estado em que o corpo foi encontrado com ferimentos no pescoço e no peito a 
polícia  acredita  que  o  crime  esteja  relacionado  com  vingança  provavelmente  de  um  de  seus 
comparsas. Vamos saber agora como vai ficar o tempo nesse fim de semana em Porto Alegre com o 
nosso repórter...
             Ela continuou mas eu não consegui mais prestar atenção no que dizia, fiquei parada olhando 
para um ponto vazio acima da televisão. O criminoso havia sido morto, e logicamente perguntei-me 
se Damian tinha algo a ver com aquilo. O corpo havia sido encontrado com ferimentos no pescoço.  
Seria uma mordida? Damian teria matado o criminoso?
             Apertei os olhos e respirei devagar, se tivesse sido mesmo Damian o responsável pela morte  
daquele criminoso eu não me importava. Não iria me lamentar por um bandido desprezível que 
teve o que merecia. Balancei a cabeça em negativa e me abaixei para pegar meu MP4 e desliguei a 
televisão. Realmente não importava que Damian tivesse matado aquele cretino se é claro tivesse sido 
ele. Isso apenas mostrava o lado perigoso dele que eu ignorava. Mas algo em mim gritava em alerta 
para que tomasse cuidado ou alguma outra coisa urgente, que eu não reconhecia.
             Desci para a cozinha com as chaves do quarto na mão. Fui direto para a geladeira, abri-a e  
peguei uma jarra de suco de laranja e servi um copo para mim, depois coloquei a jarra de volta na 
geladeira. Fiz um sanduíche natural e comi sem pressa, ainda era cedo para uma manhã de sábado, 
procurei não pensar muito mais no que acabara de saber pela televisão mas então meus olhos se 
iluminaram ao lembrar de uma coisa que fora dita na reunião.
             Danúsia Cavagnaro havia dito que eles nunca apreciaram fazer mal às pessoas boas mas sim 
livrá-las das que são más. Meu tio avô, Lúcio havia dito que esse era o trato que fizeram e que isso 
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estava ajudando porém alguém estava atacando pessoas fora do trato. Então todas as peças foram 
encaixando-se e eu finalmente entendi no que consistia o misterioso trato. Por mais macabro que 
fosse,  os  vampiros  caçavam  criminosos  e  a  sociedade  humana  ficava  mais  segura.  Algo  que 
beneficiaria  os  dois  lados,  não  existia  outra  explicação  para  uma  convivência  -  aparentemente 
pacífica - entre humanos e eles. Mas de qualquer forma... aquilo ainda soava assustador demais para 
mim. Depois de alguns minutos pensando nesse assunto, levantei levando o copo e o prato para a 
pia e os lavei.
             Eu estava ansiosa para falar com Damian e mal podia esperar que o dia passasse rápido,  
enfim o mistério começava a se esclarecer. Fui escovar os dentes e logo depois, estava dirigindo. 
Abri as janelas para aproveitar o ar da manhã e saí com o carro, o trânsito estava tranquilo - como o 
de se esperar para um sábado de manhã - em alguns minutos eu parava ao lado da Redenção.
             Depois de estacionar vi que algumas pessoas tiveram a mesma ideia pois já havia poucas 
vagas para estacionar perto do parque. Saí do carro guardando as chaves em um dos dois bolsos da 
blusa,  me apoiei no carro para alongar um pouco e depois caminhei calmamente em direção ao 
centro do parque. Eu adorava aquele lugar, aliás adorava qualquer lugar em que pudesse me sentir 
parte da natureza,  sorri  ao ouvir o canto dos vários pássaros pelas  árvores.  Como era verão as 
árvores ainda estavam cheias de flores rosas e brancas que flutuavam para o chão como neve ao 
menor sopro de vento.
             Andei sem pressa entre as várias espécies de árvores frondosas, o parque da Redenção - ou 
parque  Farroupilha  como  também  é  conhecido  -  é  muito  grande  e  conta  com  várias  fontes, 
pracinhas, carrinhos de pipoca, churros, maçã do amor, algodão doce etc, no fim de semana. Além 
disso tinha vários gramados, bancos por toda a parte,  monumentos e o lago dos pedalinhos em 
forma de cisnes brancos. Contornei o lago dos pedalinhos por dentro e parei ao lado de eucaliptos 
enormes de troncos e galhos brancos. Ao lado dos eucaliptos há um gramado bem grande e lá no 
final, um espaço enorme com pedras cinzas no chão e no meio a maior fonte do parque. Que jogava 
jatos de água a uma altura impressionante.
              Dei a volta no pequeno templo budista no meio do parque e parei ao lado das taquaras.  
Andei  mais  um  pouco  e  depois  de  mais  ou  menos  uma  hora  de  caminhada  vendo  bicicletas 
passando  calmamente  conduzidas  pelos  atletas  de  fim  de  semana,  pessoas  passeando  com  os 
cachorros. Resolvi sentar para descansar um pouco. O sol já brilhava com força no céu, então sentei  
em um banco debaixo de uma árvore que junto com vários outros formavam um grande círculo ao 
redor de um gramado onde algumas pessoas se divertiam.
             Três brincavam com um cachorro e um pouco mais perto duas pessoas, um rapaz e uma  
moça loira jogavam um bumerangue um para o outro e pareciam se divertir muito. Tive a impressão 
de já os ter visto antes. Além de mim só havia um rapaz sentado em um dos bancos do outro lado do 
gramado e um lindo Husk Siberiano estava deitado a seus pés. Reconheci o cão. E confirmei, eu já os 
tinha visto ali mesmo na Redenção.
             ― Quero ver você pegar essa!
             O rapaz com o cabelo castanho claro e desgrenhado disse enquanto fazia uma pose de 
lançamento estranha. Não que eu estivesse prestando atenção mas estava tudo tão silencioso que 
seria impossível não ouvir a conversa deles.
             ― Ai que medo!
             Provocou a loira com os cabelos ondulados presos em um rabo de cavalo alguns metros a  
frente do rapaz. Ele lançou o bumerangue e ela o pegou no ar com extrema elegância e o atirou de 
volta tão alto que ao tentar pegar o rapaz caiu com as pernas para cima. O lindo cachorro que estava 
deitado perto do banco correu na direção dele e começou a lambê-lo enquanto a garota ria. Virei o  
rosto para esconder a risada - pois aquilo havia sido muito engraçado. Era meio deselegante rir da 
cara de uma pessoa que você não conhecia.
             ― Arses pare com isso, pare! - O rapaz dizia enquanto o cão pulava em cima dele.
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             ― Viu só, até o Arses ficou com pena de você. Você é um fiasco.
             A garota que devia ter mais ou menos a minha idade disse enquanto amarrava o cadarço do  
tênis  branco,  ela  vestia  bermuda  de  ginástica  branca  e  blusa  azul  clara.  O  rapaz  finalmente 
conseguiu se levantar com a camisa sem mangas verde escura e a bermuda jeans cheias de grama 
além dos cabelos. Tirei meu MP4 do outro bolso da blusa e coloquei os fones, iria ficar ali mesmo já 
que estava cansada de caminhar. Me recostei no banco puxando a trança que havia feito nos cabelos 
para frente e comecei a enrolar a ponta dos cabelos que sobrara numa atitude de distração.
             ― Pega.
             Gritou o rapaz atirando o bumerangue vermelho de três hastes para a garota que novamente  
o pegou sem esforço e com muita elegância e o lançou de volta. Fechei os olhos sentindo o sol que 
entrava por entre as folhas da árvore beijar minha pele. Abri os olhos de novo e me concentrei no 
Border Collie que pulava para pegar um disco lançado por seus donos mais ao longe. Eu adorava 
animais e embora gostasse mais de gatos tinha uma afeição muito grande por cães, deslizei os olhos 
do lindo Border Collie preto e branco que agora fugia dos donos com o disco na boca para o Husk 
Siberiano cinza claro deitado aos pés do dono. Mesmo de longe pude ver que os olhos do dono do 
cão focavam em mim, desviei o olhar meio constrangida e mudei a música que ouvia no MP4.
              ― Você não é de nada Léo.
              A loira de aparência angelical brincou lançando o bumerangue para o rapaz que quase caiu  
novamente ao tentar pegá-lo, pareciam irmãos. Pensei lançando um rápido olhar para o rapaz  do 
outro lado do gramado, que tinha o cão que os jovens chamaram de Arses deitado aos seus pés. Ele  
tinha cabelos curtos e escuros, usava bermuda cáqui, tênis brancos e camiseta preta que aderia aos 
músculos bem definidos."É os humanos também poder ser lindos", pensei. Ele havia colocado os óculos 
escuros e ainda parecia olhar em minha direção.
             Aumentei o volume da música Razões e Emoções do Nx Zero em meu MP4. Cruzei as pernas 
cantarolando a música e me concentrei nas minhas unhas compridas e quadradas pensando em 
pintá-las mais tarde. Vi quando os dois jovens correram atrás do cão que saíra de perto do irmão 
mais velho ou marido da loira, sei lá, e roubara o bumerangue. Dei um meio sorriso achando-o 
adorável, logo o rapaz estava no chão novamente com o cão por cima dele enquanto a garota tentava 
tirá-lo.  
              ― Neitan, segure o Arses ou ele não vai parar de derrubar o Léo. Não que eu me importe  
muito mas não dá para jogar com alguém deitado no chão!
              A garota disse em voz alta o suficiente para que eu ouvisse mesmo com a música alta nos  
fones. Enquanto o cachorro corria de volta para o dono com o bumerangue na boca, ela ajudou o 
irmão a se levantar.
              ― Ele quer brincar também.
              O outro disse levantando-se com o objeto na mão e lançou-o para a loira que o pegou e  
correu para sua posição. A brincadeira entre eles continuou por mais alguns minutos até que Léo,  
que deduzi ser o apelido de Leonardo lançou o brinquedo muito alto.  Eu não estava prestando 
muita atenção mas concluí que a garota não conseguiria pegá-lo já que o bumerangue estava indo 
em direção à copa de uma árvore e provavelmente um deles teria que subir na árvore para resgatá-
lo. Foi quando de forma inacreditável a garota saltou uns dois metros pegando o objeto em pleno ar, 
e voltou ao chão de forma suave como uma garça. Abri a boca surpresa e logo depois cobri meus  
lábios com a mão. Eu não conseguia acreditar no que acabava de ver, as outras duas pessoas que 
estavam ali com o Border Collie já tinham saído e somente eu vi a cena. O moreno ao longe ficou em 
pé imediatamente observando os outros, a garota lançou um olhar preocupado para o irmão que 
jogava com ela que a olhou de volta com a mesma expressão.  
             ― Lídia.
             O outro mais distante a chamou e os dois seguiram rapidamente para a direção dele, abaixei  
a cabeça e fingi olhar o clipe da mesma música do Nx Zero que tocava pela terceira vez no MP4. Mas 

            ♦             ♦ 131131  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

pelo canto dos olhos - ocultos pelos óculos escuros - vi os três conversando e gesticulando. A garota 
parecia tentar se explicar mas agora eu não os ouvia pois falavam baixo e a música soava alta em 
meus ouvidos. Logo os três olhavam preocupados na minha direção, eu não acreditava que havia 
topado com um outro mistério. Não era possível, o que eu era afinal? Um imã para coisas estranhas? 
Outra coisa com cara de sobrenatural e impossível em que eu tropeçava, como uma garota poderia 
voar? "Era para ser só um passeio no parque! Só isso", pensei apavorada e intrigada e até mesmo com 
raiva da minha sorte ou a falta dela.
             Os três ainda olhavam na minha direção então decidi fingir que não havia visto nada e sair 
dali antes que talvez um deles ou os três mesmo viessem perguntar o que eu havia visto. Eu não 
sabia o que eles seriam capazes de fazer para defender o segredo da loira e não era uma boa ideia 
ficar  ali  para  descobrir.  Levantei  da  forma  mais  casual  que  consegui  e  contornei  o  banco  com 
intenção de dar a volta pelo gramado e voltar ao centro do parque, quando estava numa distância 
segura olhei na direção deles. A discussão parecia continuar e de vez em quando eles olhavam para 
mim, ali tinha coisa, concluí.
             Aquilo era totalmente impossível, não era normal, a garota voou pegou o bumerangue e 
voltou para o  chão de  forma suave e  elegante.  Pelo  que eu sabia  seres  humanos  não saltavam 
daquele jeito sem ajuda. Pelos céus, o que era aquilo? Me perguntei apoiando-me em uma árvore  
assim que saí  do raio de visão deles.  Repassei a cena na minha cabeça e concluí que não tinha  
imaginado coisas. Mas como ela fez aquilo?
             Mais um mistério na minha vida. Vampiros, um Caçador que devia ser forte como um 
vampiro mas que não era um, uma garota que podia saltar a alturas impossíveis e flutuar para o 
chão como uma pluma. Voltei a caminhar e passei pela ponte que levava a ilha de onde saiam os  
pedalinhos no lago maior do parque, lá tinha uma espécie de grande coreto de concreto pintado de 
amarelo. Subi os degraus e caminhei pelo chão de quadradinhos pretos e brancos que pareciam um 
grande tabuleiro de xadrez e fui até a parte de trás, me sentei olhando para o lago.
             As águas verdes tremulavam suavemente e as grandes árvores faziam sombra em sua  
superfície, enquanto uma ao meu lado parecia deitar-se sobre o lago com seu tronco retorcido atrás 
de um dos vários bancos de pedra que haviam ali. A vista era linda, perfeita como em um conto de  
fadas mas nem mesmo aquela beleza toda conseguiu melhorar meu ânimo. Eu estava totalmente 
assombrada pelo que tinha acabado de presenciar, quantas coisas mais consideradas impossíveis 
existiriam? Me perguntei vendo o vento fraco balançar as folhas das árvores, pensei em voltar para 
casa e olhei no relógio do meu celular, ainda era cedo. Suspirei e me levantei decidida a dar mais 
uma volta mas enquanto descia os degraus me perguntei o que faria se os encontrasse de novo, parei 
no mesmo lugar pensado na hipótese.
             Mas  talvez eles  já  tivessem ido embora depois  que a garota  havia revelado o que 
provavelmente era um segredo guardado a sete chaves. Passei pela ponte e caminhei em linha reta 
até a grande fonte, eu a contornei e caminhei por alguns minutos até chegar ao meu lugar preferido 
da Redenção, uma fonte em estilo europeu rodeada por fosso raso. O lugar era incrivelmente bonito 
como tudo na Redenção tinha muito verde, a fonte fica num grande pátio arredondado e gramado 
rodeado de bancos de pedra. Pequenas pontes baixas de pedras permitiam a passagem por cima do 
fosso e escadinhas de três degraus abriam espaço entre os pequenos arbustos verdes e bem aparados 
que faziam papel de muro em volta do pátio onde a fonte ficava.
             Subi os degraus e sentei em um dos pilares quadrados e baixos da própria fonte, olhei a água  
na piscina circular que era contida ali pelos muros baixos e amarelos e pelos pilares no qual em um 
deles eu estava sentada. Elevei meus olhos até a parte de cima que retratavam três crianças uma de 
costas para a outra como que olhando a água que saía pelas bocas dos rostos esquisitos ao redor de  
um grande disco de pedra logo abaixo delas. Aquela fonte era uma verdadeira obra de arte e eu  
sempre  me  perguntava  quanto  ela  deveria  ter  custado,  infelizmente  minha  tentativa  de  me 
concentrar naquela beleza toda foi inútil pois eu não conseguia parar de pensar na cena de minutos 

            ♦             ♦ 132132  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

atrás.
             Tentei encontrar explicações razoáveis para o que tinha visto mas quando me lembrava da  
reação deles, tudo caía por terra. Eles agiram de forma estranha como se realmente temessem o que 
tinha acontecido, o olhar preocupado para mim deixava claro que algo sério tinha acontecido. Bem... 
seja lá o que fosse, não era da minha conta. Eu provavelmente nem os veria mais, então decidi sair 
dali.
             Mas vi o cão cinza claro aparecer por entre as árvores com o bumerangue vermelho na boca,  
prendi a respiração instintivamente. O cão passou correndo pelo gramado do outro lado do fosso, 
torci meu rosto numa expressão de
desagrado.  Segundos  depois  o  garoto  surgiu  correndo  atrás  do  cão  que  atravessou  uma  das 
pequenas  pontes,  desci  do  pilastre  vagarosamente  dando a  volta  pelo  lado  oposto  que os  dois 
estavam. Circundei a fonte e quando descia os degraus de uma das escadas vi a garota e o outro  
rapaz, se eu continuasse andando em linha reta passaria exatamente ao lado deles.
             Empurrei mais meus óculos contra os rosto e fiz uma pequena curva para atravessar por  
outra ponte. De soslaio vi quando o outro mais jovem se juntou a eles, ele segurava o brinquedo na 
mão e o cão tentava pegá-lo novamente. De novo notei que eles olhavam na minha direção, o mais 
alto  estava  sem  óculos  e  notei  que  ele  era  algo  como  o  Apólo  do  século  vinte  e  um.  Ele  era 
absurdamente lindo e me parecia familiar mas é claro que não olhei para tentar me lembrar de onde 
o conhecia ou onde já o tinha visto, resolvi voltar para casa naquele momento.
             Tirei os fones e guardei meu MP4 no bolso da blusa e fui em direção de onde tinha deixado 
meu carro. Olhei várias vezes para trás mas não os vi mais pelo que fui grata, o sol já brilhava alto  
no céu quando atravessei o gramado na direção de meu carro. Não era minha intenção voltar para 
casa tão cedo mas preferi evitar outro encontro com aquela família estranha. O alarme do carro  
disparou quando me aproximei e com a chave o desativei, dei a volta e entrei, não pude deixar de  
encostar minha testa no volante do carro por alguns instantes.
             Aquilo tudo era loucura demais para mim, eu até que já estava me acostumando com a ideia  
do mundo paralelo que eu sabia existir mas naquele momento senti como se entrasse em outro 
totalmente  semelhante,  porém  novo.  Levantei  a  cabeça  e  soltei  o  ar  com  força  pela  boca  com 
exasperação enquanto ligava o carro, lembrei do rosto deles e me censurei por não ter prestado mais 
atenção. Porém pelo que eu conseguia lembrar nenhum deles parecia um vampiro, a moça embora 
fosse loira com os cabelos dourados como ouro não era pálida como Sofia e Danúsia. Eu também 
não tinha muita certeza mas quando desci da fonte pude ver que os olhos da garota e do Apólo ao 
lado dela não eram azuis mas pareciam verdes.
             Eles não podiam ser vampiros. O sol estava forte e isso não parecia incomodá-los, mas afinal,  
qual era a relação dos vampiros com o sol? Será que essa parte da lenda era verdade? Pretendia  
perguntar isso a Damian mais tarde. Quando sua imagem perfeita surgiu em minha mente, o que 
tinha acabado de ver não tinha mais importância. Estava exultante por poder encontrá-lo mais tarde 
naquele dia, estava contando os minutos para o pôr do sol.
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                                                                   10. Mudando de ideias10. Mudando de ideias     
                  

                  Eu olhava para o relógio digital na prateleira em cima da televisão várias vezes 
enquanto arrumava os livros na estante. Fazia meses que eu não os organizava e naquele dia parecia 
a oportunidade perfeita. Enquanto eu me distraía o tempo parecia passar mais rápido e eu queria  
que passasse muito rápido, olhei mais uma vez para o relógio ainda faltava muito tempo. Suspirei 
ansiosa e sentei no tapete onde a pilha de livros esperava para ser organizada, comecei a separar os 
títulos por ordem alfabética. Néftis brincava com sua bolinha de lã pelo quarto e às vezes aparecia  
para morder algum livro ou se  deitar  sobre eles.  O rádio estava ligado bem alto no quarto  de 
Mariana no final do corredor.
             Ela também estava aproveitando o dia para organizar coisas só que diferente de mim, estava  
arrumando o guarda-roupas que geralmente tinha a aparência de que havia sido atingido por um 
furacão.  Peguei  alguns livros com títulos começando com a letra A, levantei  e  fui  até  a estante 
colocando-os na primeira prateleira, aproveitei para olhar para o relógio. Já havia passado da hora 
do  almoço,  Mariana  e  eu  havíamos  preparado  uma  macarronada  e  eu  a  convenci  a  provar 
almôndegas de soja e incrivelmente ela gostou.  Voltei  para o tapete e comecei a empilhar mais  
livros, estava angustiada e ansiosa, não conseguia prestar atenção no que estava fazendo.
             ― O que acha deste vestido?  - Mariana apareceu pela porta segurando um cabide com um  
vestido preto e curto com mangas compridas na frente do corpo.
             ― É bonito. - Eu disse dando uma rápida olhada enquanto ela correu para o banheiro e 
começou a se olhar no espelho grande.
             ― Não parece uma coisa meio dia das bruxas?
             ― Já tem o que usar se for convidada para uma festa no 31 de outubro.        
Falei olhando distraída para os livros que empilhava.
             ― Acho que tem razão - Ela concordou voltando para o quarto - Eu ia jogar ele fora mas  
posso precisar para uma festa dessas mesmo. - Mariana falou antes de olhar para a bagunça de livros 
que eu tinha feito e ergueu uma sobrancelha.
             ― Dia de faxina também?
             ― Só estou organizando meus livros. - Murmurei sem olhar para ela enquanto procurava um  
livro, Mariana se agachou e pegou Romeu e Julieta de Shakespeare.
             ― Não acredito que tem esse livro.
             ― Gosta de Shakespeare? - Indaguei olhando para ela surpresa, minha prima não fazia o tipo  
de quem gostava de clássicos.
             ― Gosto, sempre quis ler esse, me empresta?
             ―  Claro,  fique o  tempo que quiser  com ele.  -  Falei  reprimindo uma expressão de  
incredulidade.    
             ― Obrigada.
             Ela agradeceu e saiu do quarto mas eu sabia que no máximo em cinco minutos ela apareceria  
outra vez pedindo minha opinião a cerca de qualquer outra roupa. Levantei com outra pilha de 
livros a qual coloquei na estante e é claro que olhei para o relógio eram duas e meia ainda. Gemi 
baixinho e voltei para minha tarefa, estava quase tudo arrumado uma hora depois exceto por um 
livro que eu não tinha visto já que Néftis resolveu deitar em cima, torci o nariz e fui até lá puxando 
delicadamente o livro de debaixo dela. Eu sorri ao ver de qual livro se tratava, não que a história que 
ele continha fosse feliz ou encantadora mas porque me lembrou de alguém. Drácula de Bram Stoker, 
eu  estava  lendo  aquele  livro  e,  me  lembrava  de  que  Damian  o  havia  pego  quando  esteve  ali, 
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provavelmente havia ficado admirado com o tipo de história que eu andava lendo.
             Caminhei até a cama, olhando para o livro. Sentei constatando que pela primeira vez aquele  
livro me proporcionava algo de bom ao invés de pesadelos. Como faltava algum tempo até o pôr do 
sol abri o livro na página que estava lendo na semana anterior e voltei a ler. Fiquei intrigada com 
algumas coisas da história. Estava claro que muitas coisas, não eram verdade. Havia tantas coisas 
que eu ainda queria saber, mas era difícil com todo mundo da minha família fazendo suspense. Até 
mesmo, ele, Damian. Fazia um silêncio voluntário que eu não compreendia.
             Eu não via George, desde aquela reunião na semana anterior. Ele sabia de muitas coisas mas 
parecia não querer me contar ou melhor eu tinha certeza de que ele não queria me contar. O que 
poderia  haver  de  tão  grave  que  eu  não  pudesse  saber,  quer  dizer  a  pior  parte  eu  já  havia 
descoberto;a  existência  de  vampiros.  O  que  podia  ser  pior  do  que  descobrir  que  seres  míticos 
extremamente fortes e misteriosos que se alimentavam de sangue existiam? Não podia haver coisa 
pior com certeza mas então o que era? Larguei o livro já que não conseguia mais me concentrar na 
leitura, deixei os ombros caírem enquanto olhava para a parede à minha frente.
             Como se não bastassem todos os mistérios e coisas que eu me dispus a investigar e descobrir  
agora eu tinha algo muito maior para decifrar;Damian. O que eu sentia por ele na verdade? E por 
que eu não conseguia mais sentir medo dele,  por que gostava tanto de estar com ele,  por quê?  
Suspirei  profundamente  e  me levantei  indo até  o  guarda-roupas,  abri  e  fiquei  olhando para  os 
cabides escolhendo uma roupa para um encontro com um vampiro. Tarefa meio fora do normal, não 
é?
            Peguei um short jeans não muito curto e uma blusa branca de alças finas e fui para o  
banheiro, tomei um banho demorado. Minutos depois já vestida enquanto penteava meus cabelos 
olhei para minha imagem refletida no espelho e tive a sensação desagradável de não me reconhecer. 
Eu estava abandonando meus conceitos de uma hora para outra. Larguei o pente no granito escuro e 
peguei meu perfume, passei duas borrifadas e o guardei, talvez eu só estivesse fazendo aquilo para 
conseguir minhas respostas. Eu disse a mim mesma saindo do banheiro cabisbaixa, não podia ter 
outra explicação.
             Vi no relógio que já eram cinco da tarde e então saí do meu quarto e desci as escadas  
vagarosamente pela primeira vez me questionando se deveria mesmo continuar com aquilo. Sim! 
Algo dentro de mim gritou. Eu queria ver Damian, estar com ele, queria mais e mais dele. Cuidado! 
Outro lado meu gritou e eu mordi o lábio inferior. Sim, eu tinha que tomar cuidado com ele mas eu 
estava agindo com imprudência. Balancei a cabeça e afastei os questionamentos enquanto ia para a  
cozinha. Fiquei dispersa nas poucas lembranças que já tinha de Damian enquanto fazia meu lanche. 
Suco de laranja com torradas e requeijão.
              Olhei para meu relógio de pulso e vi que estava na hora de ir, corri para a pia e lavei meu 
copo depois saí rapidamente e dei de cara com Mariana.
             ― Ah, você está aí eu estava te procurando. - Ela disse parada na minha frente.
             ― É mesmo? Por quê? - Perguntei impaciente.
             ― Uns amigos e eu vamos àquela super danceteria no centro e eu queria saber se 
quer ir junto, já que nunca saímos juntas.
             ― Odeio danceterias, você sabe. - Resmunguei olhando para o relógio.
             ― Mas lá é muito legal, vamos Lavígnia eu provei a carne de soja lembra? - Mariana me 
cobrou.
             ― Está bem eu sei mas hoje eu não vou poder quem sabe na próxima.
Eu disse dando a volta por ela e fui em direção à porta da cozinha.
             ― Está com pressa? - Mariana perguntou curiosa.
             ― Um pouco. - Retruquei indo em direção ao meu carro.
             ― Não vai me dizer que tem um encontro?
Ela disse com cumplicidade e eu franzi as sobrancelhas, até que aquilo soava bem.
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             ― Mais ou menos. - Disse eu abrindo a porta do carro.
             ― Hum... Está bem, divirta-se. - Mariana disse acenando e entrei no carro.
             ― Você também.
             ― Ei... vai chegar muito tarde em casa? - Mariana perguntou correndo até a janela do carro.
             ― Não sei, acredito que não. Por quê? Não me diga que está planejando dar uma festa 
quando eu sair?
             ― Claro que não é que eu sim vou chegar meio tarde, então...

Ela deixou a frase no ar e eu franzi as sobrancelhas balançando a cabeça, ela notou que eu 
não entendi e suspirou.
             ― É só para que não fique preocupada. - Ela admitiu dando de ombros parecendo ter quinze 
anos.
             ― Tudo bem então vejo você amanhã.

Eu disse torcendo para que ela fosse logo para que também pudesse ir, ela abriu um sorriso 
enorme e se afastou do carro.
             ― Até amanhã.
             Dei a partida e saí com o carro no limite máximo de velocidade, já que eu mal podia esperar 
para vê-lo de novo. Eu olhava para o céu várias vezes, queria poder ver o pôr do sol então mantive a  
velocidade maior que era permitida por ali. Felizmente o lugar não era muito longe e logo eu estava 
chegando,  como sempre tinha algumas pessoas,  carros parados,  gente sobre as  rochas e música 
vinda de um dos carros é claro, sempre tinha. Reconheci imediatamente a música que eu andava 
escutando
bastante. Sem Ar do De Black.
             Parei o carro no lugar de sempre e o desliguei pulando para fora imediatamente depois.  
Quando  pus  os  pés  no  chão  uma  lufada  de  vento  soprou  e  agitou  meus  cabelos  quase  secos.  
Caminhei até a frente do carro e subi no capô, o sol estava quase tocando a linha do horizonte e pela 
primeira vez em dias, algumas nuvens cinzas pareciam flutuar perto do enorme círculo laranja que 
era o sol. Conforme ele ia escondendo-se lançava seus raios laranja sobre as nuvens que ficavam 
cada vez mais cinzas e pareciam ter uma luz laranja dento delas, era lindo ver como o céu de dividia  
em uma infinidade de cores.
             Azul claro dividindo espaço com nuvens ralas e brancas num ponto mais distante, azul  
escuro e limpo um pouco mais acima, nuvens totalmente cinzas e escuras em outro ponto e outras 
parecendo ser contornadas por uma linha dourada. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo, 
era  tanta  beleza que parecia  estar  em pleno ar  eu podia  respirá-la.  Abri  os  olhos  e  vi  o  sol  se 
escondendo atrás das nuvens cinzas e laranjas, olhei para o lado e vi que alguns jovens ali perto 
olhavam para algo que eu não conseguia ver e comentavam parecendo admirados. Estreitei os olhos 
e inclinei o corpo para tentar ver o que eles viam. Curiosidade era o meu ponto fraco. De repente  
uma moto que mais parecia uma daquelas saída de algum filme de ficção científica fez a curva e 
passou rapidamente pelos garotos.
             Acompanhei-a e ofeguei quando ela parou ao lado do meu carro, era Damian. Mas aquela 
não era a moto que eu o vira pilotando várias vezes, era extremamente moderna mas no mesmo 
estilo de corrida da outra, era na maior parte prateada com alguns detalhes pretos. Como a outra 
também devia custar algumas centenas de milhares de reais, levantei as sobrancelhas e mordi o lábio 
admirada.  A moto era  linda  mas  é  claro  que  não  se  comparava  com quem a  pilotava  que era 
infinitamente mais maravilhoso para mim. Lancei um olhar rápido para o horizonte e vi que o sol 
havia acabado de se pôr, ele era incrivelmente pontual, Damian desceu da moto e seguiu meu olhar 
com uma expressão divertida.
             ― Você disse depois do pôr do sol. - Damian lembrou-me com aquele sorriso de matar  
enquanto se aproximava de mim.
             ― Sim, eu disse mas nem imaginei que fosse assim tão exato.
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Falei admirada e ele me olhou daquela maneira que me fazia estremecer.
             ― Não queria deixar você esperando mas pelo jeito você resolveu vir antes.
Ele observou encostando-se no capô ao meu lado.
             ― Eu queria ver o pôr do sol.
             Falei envergonhada, eu queria era não perder um segundo que fosse ao lado dele. Olhei  
discretamente para a maneira que ele estava vestido. Não estava de preto mas mesmo assim estava 
glorioso com uma camiseta azul escura e jeans escuro mas que não chegava ao preto.
             ― Gosta tanto assim de ver o sol se pôr? - Damian perguntou com um meio sorriso  
desenhando seus lábios perfeitos enquanto olhava para mim.
             ― Sim, sempre gostei.
             E falando a verdade, eu estava gostando cada vez mais nos últimos dias, já que era o 
momento em que o encontraria. Ele olhou na direção do horizonte que reluzia com vários tons de 
laranja e pareceu ainda mais bonito com a luz dourada do crepúsculo iluminado seu rosto. Me senti 
presa diante da beleza sobrenatural e divina de seu rosto perfeito, paralisada diante de sua aura 
magnética que me atraía cada vez mais para ele.
             Que me fazia desejar cada vez mais contemplar seu rosto de uma beleza ultrajante e quanto 
mais eu tinha de sua presença viciante mais eu queria ter. Era perfeito como a luz laranja e dourada 
deixada pelo pôr do sol parecia se refletir dentro daqueles olhos cristalinos de um tom que parecia 
ter  sido feito  somente  para ele.  Eu poderia  ficar  para  sempre apenas  admirando seu rosto  que 
parecia ter sido esculpido na mais preciosa das pedras pelo mais genial e talentoso escultor. " Esse  
homem devia usar uma placa escrito "Perigoso" pensei olhando feito uma boba para ele. 
             ― É o melhor momento do dia para mim. - Damian disse finalmente me tirando do transe de  
seu silêncio.
             ― Ou seja o fim dele. - Balbuciei atordoada como se tivesse sido tirada de um sonho.
             ― E o começo da noite. - Ele observou olhando em meus olhos.
             ― Você é uma criatura da noite... Não gosta muito do sol não é?
Falei o óbvio e ele ficou sério por um instante mas logo sorriu. 
             ― Faz parte de quem eu sou. - Damian confidenciou voltando seus olhos para o horizonte  
enquanto os meus pareciam estar presos em seu rosto.
             ― O sol faz mal para vocês?
             Inquiri na expectativa de descobrir a verdade sobre aquilo. Damian franziu as sobrancelhas  
formando entre elas uma ruguinha, que se desfez imediatamente depois que seu rosto relaxou com 
uma expressão mais serena. 
             ― Essa resposta é meio complicada. - Esquivou-se e eu suspirei frustrada.     
             ― Então não vai me responder? - Insisti.
             ― Vou mas hoje não.

Fiquei decepcionada por não descobrir qual era a relação dele e dos outros com a luz do sol  
mas me senti confiante na expectativa de nos vermos outra vez.
             ― Está bem. - Murmurei finalmente conseguindo desviar meus olhos do rosto dele.
             ― Não fique chateada, há certas coisas que precisam de tempo para serem ditas.
Damian  explicou  segurando  meu  queixo  fazendo-me  encará-lo,  eu  sentia  como  que  correntes 
elétricas saindo do ponto que ele tocava e se espalhando pelo meu corpo inteiro.
             ― Estou descobrindo que sim - Disse eu assim que sua mão deixou meu rosto - E há outras  
que simplesmente se descobrem sozinhas. - Falei enigmática e seus olhos se estreitaram.
             ― Como o quê? - Damian sondou meu rosto me deixando em dúvida sobre contar o que  
tinha pensado descobrir ou não, melhor sim.
             ― Como o famoso secreto trato. - Paradoxei vendo sua expressão endurecer e uma sombra de 
frustração passar por seus olhos cristalinos.
             ― O que disseram à você? - Indagou ele receoso.
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             ― Ninguém me disse nada, aliás nunca dizem. - Reclamei num sussurro.
             ― Então o que sabe? - Perguntou ele parecendo angustiado o que eu odiei, não gostava de  
fazê-lo sentir-se daquela maneira.
             ― Na verdade, tenho só uma teoria. - Esclareci mas ele continuava com a mesma expressão  
petrificada mas de certa forma... conformada.
             ― Qual? - Damian perguntou suavemente sem desviar seus olhos dos meus, engoli em seco 
percebendo que meus sentidos se afetavam quando ele me olhava daquela maneira.       
             ― Bem... - Relutei - Danúsia disse na reunião que vocês não faziam mal para pessoas boas... -  
Parei olhando cautelosamente seu rosto que parecia uma máscara de pedra. - E sim livrá-las das que 
são más.
             ― E...? Incentivou-me. Suspirei tomando coragem.
             ― E eu fiquei imaginando mil coisas depois que soube da existência desse trato... Achava um  
absurdo que o Conselho aprovasse a morte de outros humanos...
             Analisei seu rosto com cuidado não havia nem uma sombra de expressão, era somente a 
máscara de pedra ou quem sabe de gelo.
             ― E?  - Sua voz era séria e fria, apertei minhas mãos com força.
             ― E a não ser que ganhassem algo em troca não concordariam. - Completei mas ele não falou 
nada, apenas me olhava como que me analisando, respirei fundo presa naqueles olhos. - Então acho 
que...  Culpados  foram escolhidos  para  pouparem inocentes.  -  Proferi  com cautela  e  vi  um leve 
tremor em seus lábios.
             ― E? - Ele me estimulou a falar mais sem desviar os olhos dos meus, pigarreei. Agora viria a  
pior parte.
             ― Vi hoje de manhã em um tele jornal que a polícia encontrou o corpo de um assassino  
procurado em sete estados... - Respirei fundo para tomar coragem - Eu reconheci que era o mesmo 
criminoso que iria me assaltar e que atirou em você. - Falei bem rápido e Damian me olhou pelo que  
pareceu uma eternidade.   
             ― E o que você concluiu?

Perguntou ele finalmente, respirei fundo soltando o ar pela boca. Tenha coragem, eu disse a 
mim mesma, agora não dá mais para voltar atrás. Mas... fiquei com medo.
             ― Que o trato é que vocês podem caçar humanos desde que sejam criminosos assegurando 
sua existência e poupando pessoas boas.
             Falei de uma vez só e o vi respirar fundo finalmente me libertando da prisão magnética de  
seus olhos.
             ― É uma boa teoria você é inteligente... - Elogiou ele - Não sei como o Conselho achou que  
poderia esconder isso de você por muito tempo.
             Damian falou confirmando minha teoria macabra. Minutos de um silêncio pesado pairaram 
entre nós, minha garganta estava seca e minhas mãos suavam.
             ― Não foi difícil deduzir, era só juntar os pontos.
             Sussurrei rompendo o silêncio incômodo. Ele não olhou para mim. Mantive meus olhos em 
seu rosto enquanto ele olhava para frente, as luzes já começavam a acender.
             ― E o que pensa sobre mim agora? - Ele perguntou amargamente e pensei em qual seria a  
melhor  resposta,  as  melhores  palavras  para  não  perdê-lo.  Damian  parecia  ansioso  por  minha 
resposta.
             ― Que não tem escolha mas... optou pelo menos pior.
             Expus com sinceridade, agora eu estava ansiosa pelo que ele falaria. Mais uma eternidade 
pareceu se passar entre nós acompanhada de um silêncio pesado e angustiante.
             ― Não esperava ouvir isso. - Damian confessou, eu olhava para o chão distraída pelo silêncio 
e disparei meu olhar para ele assim que ouvi sua voz.
             ― E o que esperava? - Perguntei ansiosa.
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             ― Que me repudiasse, não que me entendesse. - Revelou ele enfim olhando para mim, mordi  
o lábio pensativa. Tinha que ter cuidado.
             ― Então... acho que surpreendi você. - Falei encarando seus olhos.
             ― Surpreendeu. - Damian sussurrou.
             ― Que bom, eu sou sempre tão previsível. - Confidenciei e ele sorriu, fiquei aliviada com isso.
             ― Bem, toda regra tem sua exceção.
             ― Primeira peça do quebra cabeças. - Falei colocando os pés no chão e ele me olhou sem  
entender.
             ― Como disse? - Perguntou ele com um meio sorriso.
             ― Bem... - Relutei alisando minha blusa - Como o Conselho não me contou muita coisa 
resolvi descobrir sozinha. - Confessei.
             ― Está se saindo bem pelo que vejo. - Observou ele.
             ― Você teve uma participação fundamental  nisso.  -  Informei-o e  ele me olhou com  
admiração.
             ― Subestimei você. - Damian falou cruzando os braços e eu dei de ombros.
             ― Parece que sim. Que opinião você tinha ao meu respeito? Que eu só tinha dois neurônios? 
Perguntei com sarcasmo e ele riu.
             ― De maneira alguma, os Durani sempre foram capazes de nos surpreender com suas... 
habilidades. - Damian disse olhando para frente e eu pestanejei.
             ― Habilidades? - Indaguei sem compreender e ele enrijeceu, de novo alguns segundos do 
mesmo silêncio pesado se passou entre nós.
             ― Sua inteligência na verdade. - Ele levantou uma sobrancelha e olhou para mim.
             ― Inteligência? - Repeti hesitante ao lembrar de não conseguir responder a quase nenhuma 
das perguntas que o doutor me fazia quando eu ia conversar com ele.
             ― Não acha que é inteligente?
             ― Acho que dá para o gasto.

Eu disse com uma risada e ele riu também. Sua risada era cristalina e até mesmo sedutora, ele 
todo era sedução e magnetismo. 
             ― Sabe, estou curioso com uma coisa referente a você. - Disse ele.
             ― É mesmo? E o que é? - Indaguei surpresa.
             ― É sábado à noite, geralmente os jovens de sua idade gostam de sair para ir alguma festa se  
divertir. Você não gosta? - Revirei os olhos me preparando para dar a resposta para a pergunta que 
mais me faziam.
             ― Detesto, minha prima vive tentando me convencer a ir em uma das baladas dela mas eu 
sempre invento uma desculpa qualquer para não ir. - Falei passando a mão nos meus cabelos e o vi 
franzir as sobrancelhas.
             ― Isso é bem diferente.
             ― Gosto não se discute. - Argumentei - Além disso, gosto de ser diferente. Quebrar tabus,  
regras...
             ― Certo.
             Damian concordou com um tom de voz estranho. Eu estranhei e então olhei para a moto dele 
que ainda atraía alguns olhares bem mais ou menos, porque os olhares das garotas perto dali não 
eram para a moto e sim, Damian.      
             ― Sua moto é linda. - Elogiei lançando nela um olhar minucioso.
             ― Gosta de motos?
             ― Ah... Admiro mas não tenho muita coragem de subir em uma. - Confidenciei e ele franziu  
o cenho na minha direção.
             ― Não vai me dizer que tem medo. - Escarneceu ele e eu endireitei os ombros.
             ― Todo mundo tem medo de alguma coisa. - Retruquei ouvindo-o rir. - O que é tão 
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engraçado? - Indaguei me fingindo de ofendida.
             ― Desculpe é que isso é paradoxal. - Ele disse olhando nos meus olhos.
             ― O quê? - Perguntei sem entender e ele finalmente descruzou os braços, era incrível como 
ele conseguia ficar tanto tempo na mesma posição.     
             ― Você tem medo de andar em uma moto mas não tem medo de estar perto de um vampiro.  
Concluiu ele olhando para mim, pisquei surpresa por simplesmente ter esquecido desse  pequeno 
detalhe.
             ― Eu sei é estranho mesmo, mas certas coisas não tem explicação.  - Falei sem jeito e ele  
suspirou enquanto olhava para a frente.
             ― Realmente, certas coisas não podem ser explicadas.

Concordou ele mas senti que havia mais por trás daquelas palavras e me perguntei qual seria 
o dia que eu poderia entender as entrelinhas do que ele me falava.
             ― Como porque fui eu a escolhida para entrar no Conselho e não minha irmã, por exemplo. -  
Falei sem conseguir esconder o tom de amargura em minha voz.
             ― Como foi escolhida? - Damian perguntou e eu respirei fundo para entrar naquele assunto 
que tanto me perturbava.
             ― Porque eu vi um de vocês, ele não fez questão de esconder quem era.
             Proferi olhando para o mar de luzes que era Porto Alegre lá embaixo. Não o olhei mas senti  
seu olhar fixo em meu rosto, ninguém falou nada por alguns instantes. Instantes que eu voltava até 
aquela maldita noite.   
             ― O que ele fez com você? - Ouvi um tom de precaução em sua voz de veludo mas de uma 
maneira incrível não olhei para ele.
             ― Me deu muitos pesadelos.  - Sussurrei com tristeza lutando contra a umidade que se  
formava em meus olhos.
             ― Hmmm...
             ― O que foi? - Olhei para ele curiosa.
             ― A tristeza não lhe cai bem. - Damian observou eu funguei engolindo o nó que se formava 
em minha garganta.
             ― É mesmo?
             ― Sim. Eu já vi você com medo, raiva, surpresa, contrariada, distraída, alegre, pensativa e em  
nenhuma dessas vezes me senti angustiado com o que vi mas agora... - Pestanejei, como ele vira 
todas essas emoções em mim se nos vimos tão poucas vezes?
             ― Você é muito observador pelo que vejo.
             ― É porque você é muito transparente. - Damian me informou e eu estreitei os olhos.
             ― Agora por exemplo está confusa. - Ele falou analisando meu rosto.
             ― Para falar a verdade, estou. - Admiti cruzando os braços.
             ― Com o quê?
             ― Como me viu ter todas essas emoções se nos vimos tão poucas vezes?        

Especulei  sem tirar  meus olhos  do rosto  dele,  Damian apertou os lábios  reprimindo um 
sorriso, tinha uma expressão divertida e culpada ao mesmo tempo.
             ― Nos vimos o suficiente para que eu percebesse isso. - Ele disse evasivo mas não me 
convenceu muito.
             ― Então você é mesmo muito observador. - Falei franzindo mais ainda as sobrancelhas e ele  
riu.
             ― O que foi?
             ― De todas as vezes que nos vimos em nenhuma eu estava muito contente, pode me explicar 
isso?  - Pressionei e ele deu de ombros tentando parecer indiferente.
             ― Talvez você não tenha me visto.
             Ele confidenciou e senti meu queixo cair, então ele havia me visto várias vezes e eu nem 
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tinha percebido? Damian voltou-se para mim com um riso divertido e tocou meu queixo com uma 
delicadeza impossível.
             ― Fique tranquila, não vi você fazer nada de constrangedor. 
              Eu estava petrificada com a ideia de ele estar por perto e eu não perceber.
             ― Onde me viu? - Consegui finalmente falar.
             ― Vi quando saiu com seus amigos no sábado de manhã. - Ele falou com naturalidade e eu  
fiquei ainda mais atônita.
             ― Como... onde... Eu não vi você! - Gaguejei consternada e ele riu.
             ― É claro que não viu.
             ― Estava me vigiando? - Indaguei sentindo um misto de pavor e lisonjeio, Damian olhou 
para o chão por alguns segundos e suspeitei que não me responderia.
             ― Pergunta errada. - Disse ele por fim e eu revirei os olhos contrariada.
             ― Vai me responder um dia? - Perguntei sentando no capô.
             ― Sim.
             Respondeu sem olhar para mim, suspirei e olhei para o céu que estava estrelado e a lua  
minguante brilhava prateada no céu. Deitei no capô apoiando a cabeça no para-brisa e olhei para o 
céu  azul  escuro,  era  como  se  fosse  um  enorme  tabuleiro  de  veludo  cravejado  com  pequenos 
diamantes. Damian imitou meu movimento e deitou-se ao meu lado, senti meu coração disparar 
freneticamente martelando meu peito. Sorri maravilhada em tê-lo tão perto, queria estender a mão e 
tocar seu rosto lindo. E ele  estava tão perto que o mais  leve movimento de minha mão seria o  
suficiente para tocá-lo. Ele era tão viciante...
             ― A noite está linda. - Observei respirando fundo seu perfume hipnótico.
             ― Absolutamente perfeita. - Ele concordou olhando para o céu. Fiz o mesmo imaginando que 
tinha uma maneira de deixá-la mais perfeita ainda, que ele me tocasse como da outra vez. Que me 
beijasse.
             ― Pena que em uma cidade grande não se vê muitas estrelas. - Comentei lembrando do céu  
de Bom Jesus e ouvi seu riso baixo. - O que foi?  - Virei a cabeça para o lado para olhá-lo.
             ― Posso ver milhares delas.

Damian murmurou, segui seu olhar curiosa. Eu via apenas algumas dezenas bem espalhadas 
pelo céu mas creio que não se poderiam contar cinquenta.
             ― Deve ser incrível. - Supus fazendo uma pequena ideia do que ele via.
             ― É lindo, mas acredite aqui em baixo há coisas mais belas.

   "Com certeza, você." pensei.
             ― Até onde pode ver? - Sondei ainda mirando o céu, fixei meu olhar em uma estrela muito  
brilhante talvez fosse Vênus.    
             ― Elas não acabam, vejo como se fosse um abismo sem fundo.  - Ele disse tranquilamente.
             ― Incrível. - Sussurrei mirando a constelação de Órion.
             ― O que mais há lá em cima? - Inclinei o nariz para cima.
             ― Hã... Planetas, cometas, satélites, poeira...
             ― Poeira? - Repeti confusa.
             ― Nuvens e nuvens. - Respondeu ele.
             ― Nossa! - Suspirei querendo poder ver o universo como ele via. Alguns segundos de  
silêncio se passaram entre nós só que desta vez não era pesado. - O que é aquilo? - Indiquei a estrela  
azul e muito brilhante que olhava antes, parecia um planeta.
             ― Uma estrela. - Afirmou ele parecendo corrigir meus pensamentos e eu cruzei minhas mãos 
em cima da barriga tentando identificá-la.
             ― Sírius? - Indaguei.  
             ― Sírius. - Confirmou ele.
             ― Hmmm - Pelo menos eu tinha acertado - Essa é a minha constelação preferida.
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              Indiquei Órion em cima de nós.
             ― Órion. - Ele informou talvez pensando que eu não soubesse o nome já que popularmente  
no Brasil se conhece o cinturão de Órion como, três Marias.
             ― Sim, desde pequena gosto de ficar imaginando qual será o animal que ele está tentando  
caçar há milênios. - Confidenciei.
             ― Conhece a história de Órion? - Perguntou ele, dei de ombros.
             ― Não tenho certeza, soube que existem várias versões mas mitologia grega nunca foi o meu  
forte. - Admiti e pelo canto do olho percebi que ele sorriu um pouquinho.
             ― Órion era o melhor caçador da Grécia e acabou se apaixonando por Ártemis, a deusa da  
caça. Ela correspondeu ao seu amor, mas seu irmão, Apólo, não concordava com o romance. Um dia 
ele enviou o escorpião astral para matar Órion, ele era muito forte e grande mas o escorpião era 
maior  que  ele.  Vendo  que  não  venceria  a  luta  Órion  se  atirou  ao  mar,  Apólo  fez  uma  trama 
desafiando a irmã, uma exímia caçadora a acertar a mancha negra sobre o mar. Vaidosa ela aceitou o 
desafio e acertou o alvo com sua flecha de prata sem saber que era a cabeça de seu amado. Quando 
as ondas do mar trouxeram o corpo de Órion para a praia, ela inconsolável pediu a seu pai, Zeus 
que o revivesse mas ele não aceitou porém o colocou no céu. 
             Damian contou com a voz tão suave como se tivesse contando uma história para uma criança 
dormir.   
             ― Ela matou seu grande amor... - Suspirei sentindo que a história realmente havia me tocado 
de alguma forma - Tirou de si própria o que amava, deve ser tão horrível... - Filosofei focando cada 
uma das estrelas que o compunham. Damian, no entanto, ficou em silêncio.
             ― Qual a sua preferida? - Perguntei fugindo um pouco do assunto, ele pensou alguns 
segundos.
             ― Cruzeiro do sul.
             ― Por quê? - Especulei.
             ― Porque ela orienta os perdidos, aponta o caminho. - Damian murmurou, pensei na 
constelação, eu não podia vê-la mas sabia que era linda, já tinha visto algumas fotos. 
             ― Sabia que ela só pode ser vista no hemisfério sul? - Perguntou.
             ― Hum-hum - Concordei - Assim como a estrela polar só pode ser vista no hemisfério norte.  
Observei lembrando das aulas de geografia.  
             ― Certo.
             Confirmou ele e então como que de forma sincronizada nos olhamos, seus olhos estavam  
mais  escuros e mais  hipnotizantes.  Engoli  em seco quando meu peito arfou em uma respiração 
irregular, meu coração que já estava mais calmo e batendo em um ritmo considerado normal agora 
saltava descontrolado. Tudo isso só com um olhar, ele nem havia me tocado, nem feito menção disso 
e  meu  corpo  parecia  de  gelatina.  Eu  sentia  um  tremor  percorrê-lo  por  inteiro.  Meus  olhos  se 
estreitaram um pouco como se minhas pálpebras estivessem pesadas, como se eu estivesse com sono 
mas na verdade estava completamente embriagada com sua presença.
             Dominada por seus olhos majestosos, seu perfume incomparável, Damian era como uma 
armadilha irresistível  e  eu não conseguia  parar  de  chegar  mais  perto.  Ele  me olhava com uma 
emoção ilegível. Damian era como um imã poderoso e estava me puxando para ele. Não tinha como 
resistir, eu não queria resistir, minha garganta estava seca e de repente parecia que mais nada existia  
ao nosso redor além daquele momento. 
             Não sei quanto tempo se passou até ele me libertar da prisão de seus olhos, então olhou para  
cima,  e  até  fui  grata  por  isso.  Respirei  fundo  enchendo  meus  pulmões  totalmente  desde  que 
começamos a nos olhar, era bom voltar a respirar. Voltei o olhar para o céu. A lua minguante parecia  
brilhar ainda mais, e bem no ângulo da ponta inferior havia uma estrela muito brilhante. Ao que 
parecia dali a pouca distância, era lindo demais. Mirei o cinturão de Órion e estendi o braço como se  
pudesse tocá-lo, as estrelas pareciam sumir na ponta dos meus dedos.
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             Damian estendeu o braço e segurou minha mão, uma corrente elétrica disparou pelo meu 
corpo e acelerou loucamente meu coração. Delicadamente, puxou minha mão. Dobrei o cotovelo e 
senti-o apoiar-se no capô frio do carro. Damian chegou mais perto, sua mão correu contra a minha e 
nossos  dedos  se  entrelaçaram.  Minha  mão  quente  em  sua  pele  fria,  minha  respiração  sumiu 
totalmente. O mundo parecia ter acabado, eu não via mais nada que não fosse ele, não sentia mais 
nada que não sua pele na minha, não respirava nada além de seu perfume.
             ― Ainda está aqui. - Ele disse enigmático, parecia não acreditar naquela proximidade entre  
nós. Para falar a verdade eu também não.
             ― Estou. - Afirmei num sussurro quase inaudível. Damian apertou os olhos com força como 
se reprimindo alguma dor, algo indesejável.
             ― Mas não deveria. - Ele disse quase num lamento, umedeci meus lábios secos com a ponta  
da língua.
             ― Por que não? - Murmurei. Ele abriu os olhos lindos e me olhou, vi tanta dor e angústia em 
seu olhar que senti meu coração se abalar, queria entender o porquê daquilo.
             ― Logo você descobrirá.
             Proferiu ele com seu rosto perfeito retorcido numa máscara de pesar, não resisti. Rolei meu 
corpo abaixando minha mão entrelaçada na dele sem soltá-la e me apoiei no cotovelo, estendi a  
outra mão e sem relutar e toquei seu rosto bonito. Damian não fez menção de se afastar apenas  
fechou os olhos outra vez, enquanto eu percorria lentamente cada linha de seu rosto com a ponta 
dos dedos.
             ― Não tenho medo. - Sussurrei e ele abriu os olhos ainda me olhando com aquela angústia  
insuportável.
             ― Não se trata disso. - Ele disse num murmúrio quase inaudível e tive que me esforçar para  
entender. 
             ― Então o que é? - Insisti passando a ponta dos meus dedos pelo seu maxilar forte, me  
deliciando com cada milímetro de sua pele.
             ― Eu já disse, logo você descobrirá. - Falou ele enigmático.
             ― Mais um mistério.  - Murmurei decepcionada, quando fiz menção de afastar minha mão 
Damian a segurou e a apertou um pouco contra seu rosto.
             ― São tantos os mistérios relacionados a você Lavígnia... Tanto que há para você descobrir. -  
Disse encarando meus olhos, estreitei-os.
             ― Muitos? - Sondei.
             ― O suficiente para você entender porque deveria me odiar.
             Disse ele num murmúrio e soltou minha mão que estava em seu rosto. Desci minha mão pelo 
seu pescoço, seu peitoral forte.  Estava muito confusa com suas palavras,  quantos mistérios mais 
haveriam e que gravidade teriam? 
             ― Não vou odiar você. - Prometi, ele riu.
             ― Eu desejo que não, mas isso é quase impossível. - Ele falou me confundindo ainda mais.  
Suspirei impaciente, por que ele não me contava tudo de uma vez?
             ― Eu não entendo, o que pode ser de tão grave assim?
             Perguntei suplicante, se ao menos ele me desse uma pista. Damian voltou seu olhar cristalino 
para  o  céu,  parecia  preso  em  seus  pensamentos.  Escorreguei  minha  mão  lentamente  pelo  seu 
abdômen e a coloquei sobre nossas mãos entrelaçadas. 
             ― Ainda não. - Disse ele por fim, suspirei frustrada.
             ― Mais uma resposta que não vai me dar hoje. - Afirmei.
             ― E nem preciso dar essa resposta, você mesma descobrirá um dia.  - Damian sentenciou 
enigmático.
             ― Decifra-me ou devoro-te. - Filosofei olhando distraída para o chão ao lado do carro, ele  
olhou para mim sem entender.
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             ― O quê? - Perguntou ele com um meio sorriso.
             ― Você é sempre tão enigmático que parece a esfinge. - Murmurei voltando a deitar e olhei  
para o céu, ouvi-o rir.
             ― Acha mesmo?
             ― É claro que sim, de dez coisas que você fala eu não entendo oito. - Reclamei.
             ― Não entendeu Lavígnia. Você é que tem que se decifrar e então entenderá tudo. - Ele disse.
             ― Viu só? Não entendi isso! Você é o meu enigma. - Reclamei e ele riu baixinho.
             ― Faço parte dele.
             ― Não pode me dar uma pista? - Pedi esperançosa, Damian suspirou.
             ― Não. - Respondeu lacônico.
             ― Por favor. - Supliquei olhando para ele. - Por favor.  - Repeti vendo-o hesitante.
             ― Hmmm - Ele gemeu baixinho - Chantagem não vale. - Damian me avisou franzindo as 
sobrancelhas.
             ― Não estou chantageando você. - Protestei.
             ― Ah, está sim. - Devolveu ele e eu fiz cara de vítima.
             ― Por que acha isso?
             ― Porque sua voz desceu sete oitavas, seus olhos parecem maiores e mais brilhantes,  
umedeceu os lábios com a ponta da língua... Resumindo;mais cinco segundos disso e você arranca 
tudo o que quiser de mim. - Ele explicou e eu ri com vontade.
             ― Eu não sabia que tinha esse poder. - Falei entre risos.
             ― Ah... Você tem, tem mais do que imagina. - Confirmou ele.
             ― Hmmm... Até que isso é interessante, então quer dizer que com mais cinco segundos eu 
teria todas as respostas que quisesse? - Levantei uma sobrancelha.
             ― Tenho que tentar ser mais forte na próxima. - Damian disse fingindo estar alarmado e eu 
ri.
             ― Você é capaz de levar tiros e ainda por cima amassar as balas, como pode ser mais forte  
que isso? - Perguntei irônica.
             ― Não compare uma simples arma com uma bela garota convencida de um propósito,é  
desigual. - Ele disse divertido e eu balancei a cabeça.
             ― Isso não é possível.
             ― Está duvidando de seu poder de persuasão? - Ele perguntou surpreso.
             ― Bem... Eu não fazia ideia de que meu poder de persuasão era mais eficiente do que uma  
arma apontada para a cabeça. - Zombei.
             ― É infinitamente mais fácil resistir a arma. - Damian confessou e eu ri mais ainda.
             ― Então sou mais perigosa que uma arma? - Perguntei em dúvida.
             ― Com certeza. - Ele afirmou com convicção e eu ri enquanto me espreguiçava.
             ― Está cansada. - Observou ele, eu não queria ir para casa, queria ficar com ele.
             ― Não.
             Neguei escondendo um bocejo com a mão livre, senti quando ele soltou minha mão e em 
meio segundo estava do outro lado do carro, em pé ao meu lado. Virei a cabeça para olhá-lo e ele 
tocou a ponta do meu nariz com o indicador.
             ― Está sim.
             Eu fechei os olhos e suspirei derrotada, estava mesmo com sono. Devia ser tarde pois todos 
os carros que estavam lá quando cheguei já tinham ido e só estávamos nós dois. Sentei com um 
pouco de esforço. Entrelacei os dedos das mãos e estiquei os braços para frente, respirei fundo e 
olhei para ele.
             ― Estou sim. - Concordei e ele me presenteou com aquele sorriso estonteante.
             ― Não pode dirigir assim. - Ele observou levantando uma sobrancelha.
             ― É claro que posso, não estou com tanto sono assim. Estou completamente capaz de dirigir e 
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desfrutando plenamente de minha coordenação motora, se quer saber.
             Exagerei na explicação e ele riu, infelizmente quanto escorreguei pelo capô para pisar no  
chão me desequilibrei, e quase caí acabando com minha cena de orgulho. Damian me segurou pela 
cintura evitando a queda e meu coração voltou a martelar, ele me olhou de forma ilegível.
             ― Sua coordenação motora não funciona muito bem quando estou por perto não é? - Caçoou 
ele e eu engoli em seco, ele estava certo. Damian me tirava do sério.
             ― Convencido. - Acusei sentindo meu coração bater loucamente.
             ― Adoro isso. - Sussurrou ele.
             ― O quê? - Perguntei incerta.
             ― Como seu coração acelera quando toco em você.

Ele disse com aquela voz sedutora e eu abaixei meus olhos constrangida. "Como se eu não  
soubesse disso", pensei. 
             ― Ajudaria um pouco se não pudesse ouvi-lo. - Murmurei ruborizando.
             ― E isso também. - Damian falou tocando a maçã do meu rosto.
             ― Isso o quê? - Indaguei angustiada e constrangida, ele riu e me soltou devagar.
             ― Deixa pra lá, não quero deixar você mais incomodada.
             ― Nossa! Que gentileza, obrigada. - Retruquei com sarcasmo e ele balançou a cabeça.
             ― Importa-se de eu deixá-la um pouco sozinha? - Damian indagou de repente e senti uma 
ponta de desgosto,é claro que eu me importava.
             ― Não - Disfarcei - Por quê?
             ― Eu já volto, me espere aqui está bem?
             Ele perguntou e eu fiz que sim. Em uma fração de segundo ele estava em sua moto e em um  
piscar de olhos, havia sumido. Fechei os olhos e respirei fundo, senti algo ruim em meu peito quase 
como se doesse me separar dele. Arfei bruscamente com esse pensamento e me perguntei se aquilo 
estava saindo do meu controle. Caminhei alguns passos até a proteção de metal e cruzei os braços, 
olhando como era lindo as milhares luzinhas das casas e prédios quebrando a escuridão da noite. 
Passei a mão atrás do meu pescoço massageando-o um pouco, estava mesmo cansada. Perguntei-me 
por que ele queria que eu o esperasse ali. Me perguntei se ele gostava tanto de ficar comigo como eu 
gostava de ficar com ele.
             ― Demorei muito? - A voz aveludada de Damian soou atrás de mim surpreendendo-me.
             ― Você me assustou. - Acusei colocando a mão no peito, gesto automático em quem leva um  
susto.
             ― Desculpe é que isso é tão natural para mim. - Ele consertou com aquele sorriso incrível.
             ― Acho que vou ter que me acostumar. - Falei com um meio sorriso.
             ― Vou levá-la para casa. - Damian falou de repente e eu abri a boca surpresa.
             ― Sério?
             ― Sim, não quero que sofra um acidente por dormir ao volante.

    Esclareceu ele olhando em meus olhos, só então me dei conta de que a moto dele não  
estava em lugar nenhum.
             ― Onde está sua moto? - Perguntei curiosa.
             ― Em casa. - Me confundiu ele.
             ― Então como veio? - Perguntei franzindo as sobrancelhas e ele riu como se a resposta fosse  
óbvia.
             ― Correndo. - Damian disse com praticidade e eu me senti uma idiota, ele era rápido é claro.  
Era tão fácil esquecer de quem ele era.
             ― Mas não demorou nem dois minutos! - Eu exclamei estupefata.
             ― Eu sou rápido. - Disse ele dando de ombros.
             ― Rápido, quanto exatamente? - Especulei.
             ― Um dia eu mostro, agora vou levar você para casa.
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             Ele repetiu e nem vi quando ele se moveu mas ele estava segurando a porta do passageiro  
para mim. Suspirei deixando os ombros caírem e fui até ele, entrei no carro e quando pensei em 
puxar o cinto de segurança a porta já tinha sido fechada e Damian estava ao meu lado no volante.
             ― Muito rápido.
             Observei admirada e ele somente sorriu, puxei o cinto de segurança e o prendi. Pensei em 
dizer para ele fazer o mesmo mas percebi que pareceria ridículo. Se balas de um revólver não eram 
capazes de feri-lo, provavelmente um acidente de carro também não teria muito êxito. 
             ― Sabe chegar onde moro? - Perguntei segundos depois me dando conta de que estávamos  
em meio ao trânsito.
             ― Sei. - Respondeu lacônico.
             ― Como descobriu onde eu moro? Não vai me dizer que tem uma ficha com todos os dados 
de todos os membros da minha família? - Perguntei meio assutada.
             ― De todos não. - Ele disse divertido e eu fechei a cara. - Está bem, não temos ficha de 
nenhum dos membros do Conselho pode ficar tranquila mas... - Damian protelou.
             ― Mas? - Insisti.
             ― Mas temos que ficar de olho em cada um de vocês quando há algum idiota querendo 
estragar tudo.
             ― Não entendi,  quem quer estragar o quê? O Caçador? -  Ele  suspirou alto,  eu não  
desgrudava meus olhos do rosto dele.
             ― É meio complicado explicar isso agora.
             ― Resumindo;não vai me responder. - Afirmei conformada.
             ― É melhor assim, acredite.
             Damian falou sem desviar os olhos da rua. Me admirei ao perceber que meu carro nunca  
tinha sido tão bem conduzido. Estávamos no máximo da velocidade permitida e eu não sentia um 
solavanco que fosse, meu carro nunca mais seria o mesmo depois daquela noite.
             ― Juan?
             Perguntei com algumas razões para acreditar que Juan fosse o tal idiota querendo estragar 
tudo.  Eu tinha quase cem por cento de certeza de que ele  era o responsável  pelos ataques que 
andavam acontecendo e os desaparecimentos também. Damian franziu os lábios em uma linha reta e 
vi que eu tinha atingido o alvo, nem precisava de resposta.
             ― Juan é um problema. - Ele disse por fim.
             ― Ele ainda quer me pegar? - Perguntei sentindo um leve tremor de medo.
             ― Ele não vai tocar em você. - Damian afirmou com jeito de quem faria por onde para  
cumprir isso.
             ― Por que ele acha que eu sei sobre o Caçador? - Perguntei.
             ― Porque ele é um idiota. - Damian afirmou mal-humorado e eu ri baixinho.
             ― Também acho.  -  Concordei  me dando conta de que passávamos pela entrada do  
condomínio onde eu morava, torci o nariz contrariada.
             ― O que foi? - Ele perguntou.
             ― Hum? - Pensei que ele não tivesse visto minha reação.
             ― Parece contrariada.
             Observou ele quando paramos em frente ao portão da minha casa. Abri o vidro e acenei para 
Jéferson na guarita. O portão abriu-se e Damian conduziu meu carro parando na frente da entrada 
principal da casa. 
             ― Estava imaginando - Engoli em seco - Quando iremos nos ver outra vez.
             Falei enquanto ele desligava o carro e pegava as chaves, Damian ficou alguns segundos em  
silêncio com uma das mãos no volante. Ele olhava fixamente para frente, parecia pensativo e me 
perguntei se havia dito alguma bobagem. 
             ― Quer mesmo continuar com isso Lavígnia?
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    Ele perguntou sem me olhar, eu prendi a respiração por alguns segundos até sentir que o 
ar explodia em meus pulmões para sair.
             ― Quero. - Falei convicta.
             ― Isso é um erro. - Damian alertou naquele tom lamentoso que usara minutos antes.
             ― Não vejo porque. - Insisti me sentindo uma idiota, Damian fechou os olhos e gemeu 
baixinho.
             ― É um grande erro... Para nós dois. - Ele disse vagarosamente e eu pisquei.
             ― Não. - Insisti, eu não queria deixar de vê-lo.
             ― Você pode ter muitos problemas se isso continuar.  -  Damian avisou finalmente olhando  
para mim.
             ― Que tipo de problema? Ter um vampiro querendo me matar? Acho que isso eu já tenho. 
Escarneci e ele suspirou, fora isso estava imóvel como uma estátua.
             ― Essa é só uma parte. - Insinuou ele e é lógico que não entendi.
             ― Por que não me conta tudo de uma vez? Uma hora outra eu vou descobrir mesmo.  
Argumentei meu pedido.
             ― Vai mesmo. - Assegurou ele e eu suspirei derrotada, ele não diria nada pelo menos não 
naquela noite. Um sorriso sarcástico dançou em seus lábios e eu franzi o cenho.
             ― O que foi? - Indaguei curiosa.
             ― É melhor sairmos do carro antes que seus seguranças atirem. - Ele sugeriu.
             ― Como? - Perguntei perplexa.
             ― Estão desconfiando de o carro estar parado todo esse tempo sem nenhum movimento. 
Esclareceu.
             ― Vai me dizer que pode ler pensamentos também? - Indaguei irônica mas curiosa também, 
será que podia?
             ― Não, mas posso ouvir o que estão falando. - Elucidou ele.
             ― Ah... - Damian riu enquanto abria a porta do motorista.
             ― Vamos sair, não me importo muito se atirarem mas me preocupo com você.
             Ele me lançou um olhar divertido antes de sair, abri a porta e saí batendo-a com força  
exagerada.
             ― Não sou à prova de balas mas meu carro é. - Expliquei meio irritada.
             ― Isso aumenta suas chances. - Damian assegurou enquanto me entregava as chaves.   
             ― Coisa do meu pai e do meu avô. - Falei ao pegar as chaves.
             ― Vou deixar você descansar agora. - Ele disse fazendo menção de se afastar.
             ― Espera! - Eu pedi alto demais - Hmmm... É... - Pigarreei - Quando vou te ver de novo? -  
Perguntei timidamente, Damian demorou alguns segundos para responder.
             ― Logo. - Foi sua resposta que não parecia garantir muita coisa, não fiquei muito segura.
             ― Promete? - Pedi olhando em seus olhos lindos, Damian me olhou com intensidade mas  
havia uma sombra de dúvida pairando em seu olhar que eu detestei.
             ― Prometo.
             Ele disse sério e nos olhamos por alguns segundos em silêncio e então ele segurou meu rosto,  
fitou-me parecendo pensativo. Então colou seus lábios nos meus com uma suavidade impossível.  
Coloquei a mão em seu peito e ele moveu os lábios nos meus antes de se afastar, e sem me dizer  
nada,  caminhou  em  um  passo  humano  e  normal  -  que  devia  ser  entediante  para  ele.  Fiquei 
paralisada olhando,  enquanto aquele  ser  sobre  humano e  maravilhoso  demais  atravessava  meu 
portão sem olhar para trás. Senti algo estranho quando ele saiu do meu raio de visão. Não soube 
explicar, mas não era nada bom.
             Com um suspiro, entrei em casa. Vi que somente as luminárias brancas estavam acesas, 
proporcionando uma luminosidade suave. Deixei-as ligadas, para quando Mariana voltasse da farra. 
Subi as escadas devagar e quando entrei em meu quarto vi Néftis deitada na cama, nem tentei me 
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aproximar pois sabia qual seria a reação dela. Fui ao banheiro e tomei um banho rápido, depois  
quando voltei ao quarto e me deitei, néftis nem se importou. Abracei meu travesseiro e virei de lado,  
estava muito feliz por ter estado com ele, mas também estava muito confusa. Mais perplexa do que 
antes. Damian havia falado tantas coisas pela metade, havia insinuado tantas coisas.
             Ele havia dito que continuarmos a nos ver, era um erro para nós dois. O que eu não entendi.  
Para mim até que estava claro, ele era um vampiro e eu uma humana. Eu sabia que estava correndo 
um certo perigo com ele pois se um dia ele perdesse o controle e cedesse aos seus instintos, eu seria 
vítima. Ignorei o arrepio que percorreu meu corpo me alertando do perigo, eu sabia desse risco mas 
me sentia segura com ele. Damian havia me confirmado qual era o conteúdo do famoso trato que 
tinham com o Conselho, e eu não me encaixava nos requisitos. Mas o porquê de ser um erro para 
ele, eu não compreendia. Talvez os mais velhos não aprovassem que ele se relacionasse de alguma 
maneira com uma humana e mais ainda do Conselho.

"  Talvez fosse essa a razão mais óbvia ",  pensei virando para o outro lado, mas por que eu 
deveria odiá-lo? Porque ele era um vampiro? Tudo bem, até que era aceitável mas não era uma 
regra.  Talvez  então  porque  ele  matasse  pessoas,  porém  ele  caçava  assassinos,  que  conseguiam 
escapar da justiça pelo que eu pude presumir. Mas eu não iria odiá-lo por isso, era a natureza dele, 
ele  não  podia  evitar.  Desde  que  inocentes  não  sofressem  e  pagassem  com  a  vida  eu  não  o 
condenaria,  mas assassinos  de  inocentes como o que matou minha melhor amiga.  Como o que 
andava matando pessoas e transformando outras, eu odiava.
             Senti um leve formigamento nas minhas mãos e uma raiva estranha começou a brotar no  
meu  coração  quando  imaginei  isso.  Sentei  na  cama  e  olhei  para  minhas  mãos  franzindo  o 
cenho,"Que  estranho",  pensei.  Aquilo  nunca  tinha  acontecido,  logo  passou  e  então  não  dei 
importância e voltei a deitar,  talvez fosse mesmo a raiva que eu sentia pelos assassinos que me 
fizesse sentir aquilo. Damian havia dito que tinha muitos mistérios relacionados a mim, achava que 
ele se referia a história da minha família e não somente eu em particular. Mas isso não era novidade 
para mim, mistérios eu já sabia que envolviam todo o passado de minha família. Mas fosse o que 
fosse eu não queria parar de vê-lo, eu gostava de estar com ele, gostava dele o que já era uma coisa 
quase improvável para mim. Que ironia do destino eu estava gostando do que havia prometido 
odiar.
             Eu havia mudado de ideia com relação à Damian e consequentemente com relação à família 
dele, já que todos cumpriam o trato. Fazer justiça. Realmente, eu estava mudando minhas ideias. 
Um pouco depois da meia noite ouvi o carro de Mariana chegar, ouvi logo depois quando a porta do 
quarto dela fechou-se com delicadeza. Ela provavelmente pensava que eu estava dormindo, o que 
estava sendo difícil já que não parava de pensar na conversa com Damian e nem tampouco quando 
ele segurou minha mão enquanto olhávamos as estrelas, menos ainda de quando acariciei seu rosto 
lindo. Sem falar é claro, no seu beijo.

                                        
                                        
                                              

            ♦             ♦ 148148  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

   

                                                      11. Meias Verdades 11. Meias Verdades 

As  nuvens cinzas que eu havia visto  perto  do horizonte ao pôr do sol,  deviam ter se 
espalhado pelo céu e agora desabavam numa chuva forte. Eu podia ouvir as gotas de chuva batendo 
com força contra a laje e o barulho da água escorrendo pelas calhas e caindo em algum lugar, era  
tranquilizante. Ajudou a embalar meu sono e quando abri meus olhos novamente já era dia, a luz 
fraca de uma manhã cinzenta entrava pelas cortinas brancas. Olhei para o relógio no criado mudo e 
vi que tinha dormido um pouco demais,  dei de ombros e virei para o outro lado, era domingo 
mesmo.
             Escutei quando a chuva voltou a cair lá fora e cobri a cabeça com o edredom branco, eu ainda  
não conseguia parar de pensar em Damian e na conversa que tivemos. Eu não via a hora de acabar  
com tantos mistérios e saber toda a história do Conselho de uma vez, além do mais eu tinha mais  
um  pequeno  mistério,  a  garota  do  parque.  Eu  sabia  que  não  tinha  nada  a  ver  com  eles  e 
provavelmente não os veria mais, porém longe da influência hipnótica de Damian eu conseguia 
pensar com clareza e finalmente via como aquilo havia sido estranho e impossível.
             Deviam  existir  tantas  coisas  difíceis  de  explicar,  que  procurei  esquecer  para  não 
sobrecarregar minha cabeça e acabar enlouquecendo. Empurrei o edredom para longe e me levantei 
com uma ideia na cabeça, eu iria falar com meu avô. Nada que um pouco de pressão sutil não  
resolvesse, fui até o guarda-roupas e peguei uma calça jeans, uma blusa preta e um casaquinho rosa 
claro. A chuva havia amenizado muito o calor que estava fazendo, mas havia deixado o clima um 
pouco frio também. Vesti as roupas um pouco rápido demais depois fui pegar um par de botas  
pretas, já que estava chovendo lá fora. Depois de as colocar ganhei  mais alguns centímetros em meu 
um metro e  setenta de altura,  fui  para o banheiro ouvindo meu salto fino batendo no chão de 
cerâmica.
             Quando parei em frente ao espelho que se estendia de uma parede a outra sobre a bancada 
de granito negro, prendi os cabelos e lavei meu rosto. Caminhei alguns passos para pegar a toalha 
de rosto e reparei outra vez no barulho que o salto da minhas botas fazia contra o chão, parei e olhei 
para  o  salto  alto  e  fino.  Lembrei  das  marcas  que  eu  havia  visto  ao  redor  das  barracas  no 
acampamento e estremeci, alguma coisa tinha acontecido naquela noite enquanto todos dormiam. 
Algo de muito estranho e até mesmo assustador tinha acontecido, o fato de absolutamente todos 
terem tido pesadelos não me parecia só uma coincidência.
             Também havia os dois pássaros incomuns e seu comportamento mais incomum ainda, o 
vulto na floresta e as histórias. Eu sabia que não eram somente histórias, eu havia testemunhado 
coisas que as histórias contavam. Peguei minha escova de dentes e coloquei um pouco de gel dental 
azul e os escovei,  quantos mistérios,  pensei olhando para minha imagem no espelho. Talvez eu 
pudesse desvendar alguns naquele domingo, eu evitava ao máximo ir à casa de George. Ele havia se 
casado novamente depois que minha avó morreu - há quatro anos - eu não via com bons olhos o fato 
de uma mulher de trinta e cinco anos se casar com um homem de setenta.
             Não só eu mas minha tia Savanah também não havia gostado muito e quase não ia visitar  
George, eu realmente não queria ir até lá mas minha necessidade de esclarecer muitas coisas me 
empurrava. Fiz uma trança em meus cabelos e a prendi com um elástico, coloquei brincos pequenos 
e passei uma camada de batom rosa. Voltei para o quarto e peguei a chave do meu carro no criado 
mudo e meu guarda chuva, se acaso fosse precisar, Mariana ainda devia estar dormindo pois a casa 
estava em silêncio.
             Abri a porta da frente e abri o guarda chuva preto para dar a volta no carro, o céu estava  
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cinzento e a chuva caía com menos intensidade. Depois de entrar coloquei o guarda chuva debaixo 
do banco do passageiro e liguei o carro, ativei o limpador de para-brisa e saí pela entrada de carros 
vendo o portão de ferro abrir-se vagarosamente. Pensei que talvez devesse ligar e avisar George que 
eu estava indo visitá-lo, mas talvez isso fosse prepará-lo para fugir das minhas perguntas então era 
melhor fazer uma surpresa. As ruas estavam tranquilas e quase desertas, não só por ser domingo, 
mas também pela chuva que voltava a cair com força acompanhada de relâmpagos e trovões.
             Quinze minutos depois o grande portão de madeira da casa de George se abria depois de me 
identificar no interfone, o carro deslizou pela entrada de concreto molhada e rodeada por grama dos 
dois lados. Parei na frente da porta da frente, dei uma espiada através do para-brisa molhado para a  
velha casa de dois andares e toda pintada de branco. Eu havia crescido ali, passava mais tempo na 
casa de meus avós do que na minha própria, suspirei alto e estendi a mão para pegar o guarda 
chuva. Mas mudei de ideia, já que apenas uns três metros me separavam da varanda e além não 
perderia a oportunidade de molhar o chão para irritar Janaína, minha nova vovó de trinta e cinco 
anos.
             Puxei o capuz do meu casaco e saí do carro com a cabeça baixa para evitar de molhar meu 
rosto.  Apertei  a  campainha assim que alcancei  a  porta  e  em poucos  segundos  uma empregada 
usando um uniforme azul escuro atendeu. Devia ser nova ali, pois eu não a conhecia. Dentro da casa 
estava quente e aconchegante, havia quadros de obras de arte e outros com os rostos de alguns  
membros da família, havia plantas e flores por todos os lados. Vi que alguns detalhes da decoração 
haviam sido mudados, obra provável de Janaína, o chão de madeira polida estava tão lustrado que 
eu podia me ver nele e na frente da escada havia um grande e caro tapete persa.  Andei alguns 
passos ficando satisfeita em minhas botas deixarem marcas molhadas no chão espelhado, sorri com 
satisfação sabendo que aquilo iria irritar a esposa de George.
             ― Lavígnia? - Ouvi a voz dela e me virei na direção em que ela vinha, usava um vestido 
social vermelho e sapatos altos - Que bom que veio nos visitar.
                     Janaína disse com um sorriso tão falso quanto uma nota de três reais e seu tom de voz 
denunciava que ela não estava tão feliz assim de me ver ali. Tirei o capuz molhado fazendo com que 
várias gotas caíssem no chão atrás  de mim, ela olhou para as  gotas no chão e seu sorriso falso 
desarmou um pouco.
             ― Vim ver George, ele está? - Falei asperamente olhando ao redor.
             ― Ele está sim, mas podia ter avisado que viria.  - Janaína propôs ainda com alguns vestígios  
daquele sorriso irritante nos lábios pintados de vermelho.
             ― Onde está meu avô?

Perguntei ignorando completamente o que ela havia dito, uma sombra de irritação passou 
por seu rosto e vi que ela lutou para se conter. Adorei aquilo.
             ― Está vindo, quer esperar na sala de visitas?
             ― Está bem.
             Concordei indo na direção da sala de estar quando ela fez menção de ir na minha frente, eu 
conhecia o caminho muito bem. Mal pus meus pés na sala de visitas quando ouvi a voz de meu avô 
logo atrás de mim.
             ― Lavígnia minha querida, que bom que veio me ver.
             Ele disse vindo com os braços abertos na minha direção, eu correspondi seu abraço com  
carinho. Ele estava vestido como se fosse ir a algum evento social e me perguntei se tinha chegado 
em uma hora ruim. 
             ― Mas parece que estou atrapalhando alguma coisa. - Eu disse olhando-o de cima a baixo  
com uma sobrancelha erguida.
             ― Não, não está atrapalhando nada só estou vestido assim pela força do hábito mais nada,  
agora sente-se vamos conversar.
             George indicou um dos sofás cor de creme perto da grande lareira apagada. Assim que me 
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sentei no sofá em frente ao meu avô vi dona Odite vindo toda sorridente da direção da cozinha. Ela 
trabalhava na casa de George desde que eu me entendia por gente e não era mais considerada uma 
funcionária e sim alguém da família. Era irmã da tia Márcia que trabalhava lá em casa. Eu gostava 
muito dela, levantei imediatamente e me joguei nos braços que ela tinha abertos para mim, seus 
cabelos grisalhos estavam presos em um coque e ela usava um terninho branco mostrando que havia 
subido de cargo.        
             ― Lavígnia que bom ver você, meu amor. - Ela disse dando um beijo estalado na minha 
bochecha.
             ― Oi tia, também é muito bom vê-la. - Disse com um sorriso.
             ― Mas olhe só - Ela disse segurando minhas mãos e as afastando um pouco - Está a cada dia  
mais bonita. - Elogiou ela e eu me senti ruborizada.
             ― Ah... São seus olhos. - Murmurei.
             ― É, está linda mesmo. - Concordou George todo orgulhoso.
             ― Mas como você está querida? Por que não veio mais aqui?

Odite perguntou afagando meu rosto e eu pelo canto do olho indiquei Janaína e ela retorceu 
os lábios finos com cumplicidade, uma parte da resposta ela tinha entendido.
             ― Estou bem, só que meio atrapalhada com meu trabalho, tia Savanah está tentando me 
treinar para assumir o cargo dela algum dia então... - Justifiquei.
             ― Entendo, anda muito ocupada não é mesmo? Mas mudando de assunto quer beber alguma 
coisa?
             ― Bem... - Relutei.
             ― Ah, já sei o que você quer. Chocolate quente e biscoitos de manteiga não é?
             Tia Odite propôs sabendo que aquele era meu lanche preferido quando pequena, e toda a  
vez que eu aparecia na casa de George, ela me entupia de chocolate quente e biscoitos.
             ― Humm, quem pode resistir aos seus biscoitos?
             ― Já vou trazer. - Ela disse dando as costas e eu voltei para o sofá, Janaína estava sentada ao  
lado de George e parecia estar furiosa com a cena que havia acabado de acontecer.
             ― E então Lavígnia, como tem passado? Faz tempo que não a vejo.

George  perguntou  me  avaliando  com  cuidado  na  certa  investigando  se  eu  não  havia 
enlouquecido com a revelação que tive semanas atrás.
             ― Estou bem e você? - Indaguei o avaliando também.
             ― Trabalhando muito, tive que ir a Brasília duas vezes essa semana, mas isso é coisa para se 
preocupar depois. Agora quero saber como está minha neta.
             ― Bem só que muito intrigada com certas coisas. - Joguei verde e vi seus lábios se retraírem 
um pouco, ele sabia do que eu estava falando.
             ― E Ágatha? Tem tido notícias dela?
             George mudou de assuntou e vi que Janaína olhava para a janela atrás de mim totalmente  
entediada. Lancei um olhar crítico para ela me perguntando o porquê de tanta poupa e circunstância 
para um domingo de manhã. Ela estava vestida, maquiada e usava joias como se fosse à um baile de 
gala.      
             ― Ela está ótima, me ligou há alguns dias e disse que está adorando tudo por lá, está indo 
dormir em aldeias indígenas e nadar com botos cor de rosa no rio Negro.
Informei-o assim que tia Odite apareceu com uma bandeja com biscoitos, chocolate quente e duas 
xícaras com café.
             ― Ágatha? - Ela perguntou colocando a bandeja na mesinha de centro.
             ― Sim, ela está se saindo muito bem no Amazonas. - Eu disse pegando o copo que ela me 
estendia.
             ― Estou com muita saudade daquela garotinha, diga a ela que venha me ver da próxima vez  
que vir para Porto Alegre. - Pediu ela e eu assenti pegando alguns biscoitos.
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             ― Vou dizer, não se preocupe. - Afirmei me acomodando melhor no sofá.
             ― Está bem. - Ela concordou e depois de servir George e Janaína voltou para a cozinha.
             ― Ágatha sempre foi a aventureira da família. - George disse bebericando seu café.
             ― Alguém tem que ser o maluco da família não é mesmo?  - Inqueri com mais coisas por trás 
da pergunta.
             ― Claro, claro. E minha filha Savanah como está? Também faz tempo que não a vejo.  
Perguntou ele meio ressentido.
             ― Está ótima, cada vez me pressionando mais.

Reclamei com um meio sorriso e ele me respondeu com uma expressão vazia. Peguei mais 
alguns biscoitos, estavam deliciosos.
             ― Fiquei muito feliz que veio me ver Lavígnia mas como você quase nunca faz isso devo me  
perguntar se tem algum outro motivo além o de matar a saudade do avô?
             Perguntou ele colocando sua xícara vazia na mesinha, tomei o restante do chocolate quente e  
imitei seu gesto colocando o copo na mesinha.
             ― Vim cobrar uma promessa que me fez. - Falei deixando-o com uma expressão confusa.
             ― Acho que não estou lembrado.  - Esgueirou-se ele e eu sentei mais na ponta do sofá.
             ― É um assunto particular. - Falei lançando um olhar rápido para Janaína, porém ela não fez 
menção de sair.
             ― Ah... Sim, claro. Por que não vamos ao meu escritório?  - George sugeriu enquanto se 
levantava, eu fiz o mesmo.
             ― Claro.
             Concordei seguindo-o para fora da sala. Segui atrás dele em silêncio pelo corredor escuro  
com piso de madeira polida até uma porta de madeira pesada, George abriu a porta e fez menção 
para que eu entrasse primeiro. 
             ― Sempre um cavalheiro. - Brinquei assim que ele fechou a porta.
             ― Força do hábito, sente-se filha. - Ele disse sentando-se na cadeira atrás de sua mesa e eu  
obedeci. -  então? O que estou devendo? - Perguntou ele cruzando as mãos sobre a mesa.
             ― Disse que marcaria uma reunião com o Conselho para me esclarecer as dúvidas. Se é que 
pode  imaginar,  estou  cheia  de  perguntas.  Não  é  todo  mundo  que  tem  famílias  com  tantos 
segredinhos macabros. - Cobrei, ele engoliu em seco.
             ― Desculpe por isso é que tive tanto trabalho nessas últimas semanas que havia me  
esquecido. - Esclareceu ele e eu respirei fundo soltando o ar com força. Estava mais parecendo que 
ele estava me evitando mesmo.
             ― Entendo, mas também precisa compreender que não pode jogar uma bomba como essa na 
minha cabeça e depois sumir sem me dar nenhuma explicação. - Reclamei fazendo um gesto com as 
mãos e ele ajeitou-se na cadeira.
             ― É claro que eu entendo Lavígnia, só que fui negligente me desculpe.
             ― Tudo bem, só quero que me dê algumas respostas está bem?
Inqueri esperançosa e ele assentiu para meu espanto.
             ― O que quer saber? - George perguntou e eu me perguntei se estava sonhando, será que  
finalmente eu teria todas as respostas que queria?
             ― Eu nem sei por onde começar, tenho tantas dúvidas... - Falei vasculhando minha mente  
atrás de uma boa pergunta e acabei por escolher a mais óbvia. - O que nossa família tem a ver com 
eles? Digo, por que nós?
             Indaguei ansiosa e meu avô suspirou. Na certa também estava buscando as melhores  
palavras para explicar algo quase impossível  ou quem sabe para montar uma resposta que não 
condizesse com a verdade, mas que me satisfizesse.  
             ― Por que nossa família eu não sei explicar, acho que nenhum de nossos antepassados  
saberia responder à isso. Destino, má sorte... Quem sabe? - Ele deu de ombros.
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             ― Então foi ao acaso? - Perguntei ansiosa.
             ― Provavelmente sim. - Ele estava sendo lacônico, eu odiava isso.
             ― Certo mas o que a família Durani tem a ver com eles?
             ― Quer saber como tudo começou? - Protelou ele e eu respirei fundo, mas discretamente.
             ― Quero. - Falei quase entre os dentes.
             ― Bem, nossa família sempre seguiu cargos públicos ou militares. Por isso meu irmão Lúcio é 
o superintendente da polícia no estado e seu tio Josué é comandante geral da forças armadas. - 
Explicou ele e eu puxei minha cadeira para mais perto da mesa.
             ― Entendo e o que mais? - Incentivei-o impaciente.
             ― Deve imaginar que as coisas eram bem difíceis por aqui no começo do século dezoito,  
alguns membros da família se esforçavam para manter a ordem aqui no Rio Grande do Sul, como eu 
disse  as  coisas  eram difíceis  com guerrilhas  e  tudo mais.  -  Ele  disse  erguendo as  sobrancelhas 
grisalhas  e  eu  assenti  com  veemência.  -  Os  criminosos  andavam  dando  muito  trabalho, 
revolucionários desafiando o império, os espanhóis matando os índios enfim. Estava dando trabalho 
mas não passava do normal até tudo começou a mudar.
             ― Por quê? - Inqueri prestando o máximo de atenção a toda palavra que ele proferia.
             ― Porque muitos assassinatos estranhos começaram a ocorrer e muitos desaparecimentos 
também, vítimas encontradas somente com ferimentos no pescoço.  - George disse sombrio batendo 
com o dedo indicador na mesa.
             ― Vampiros. - Sussurrei.
             ― Sim... vampiros. Mas é claro que nossos antepassados não faziam a menor ideia disso, tudo 
o que eles podiam fazer era enterrar os corpos e investigar sem encontrar muita coisa.
             ― E como descobriram? - Perguntei interessada e ele pensou um pouco.
             ― Porque uma família muito especial chegou ao nosso estado.
             George disse com a expressão mais suave.
             ― Os caçadores? - Chutei e ele me olhou surpreso.
             ― Como sabia?
             ― Deduzi - Eu disse parecendo indiferente - E então eram eles? - Estimulei-o a continuar  
falando.
             ― Sim, uma família vinda da Romênia. Sábios, extremamente ágeis, espertos e acima de tudo  
corajosos - Ele fez uma pausa - Logo uma relação de amizade surgiu entre nossa família e a deles.
             ― E qual é o nome dessa família? - Perguntei ansiosa.
             ― Von Otman, muito notáveis.
             ― Von Otman.

    Repeti, então era esse o sobrenome da família dos caçadores. Era por isso que eu havia 
encontrado uma ligação dessa família com a minha quando fiz aquela pesquisa na internet.
             ― Isso mesmo, eles souberam o que estava acontecendo assim que foram avisados e então  
começaram a caçar os vampiros, depois de é claro por nossa família a par da situação. - Ele disse 
como quem contava aquela história pela centésima vez.
             ― Caçaram os Moreton e os Cavagnaro? - Perguntei vacilante.
             ― No começo não, existiam dezenas de novos transformados.  - George levantou uma  
sobrancelha e eu assenti.
             ― Levou alguns anos até que os Moreton e os Cavagnaro fossem encontrados, eles então se 
comprometeram a ajudar no combate aos novos transformados já que se responsabilizavam pela 
existência deles.
             ― Eles criaram dezenas de novos transformados? - Perguntei incerta.
             ― Bem, eles não criaram todos mas devem ter deixado escapar um com vida e então esse foi o 
responsável por transformar outros que por sua vez criaram outros enfim até a situação ficar tão 
incontrolável que nossos antepassados tiveram que concordar.
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             Eu olhei boquiaberta para a mesa na minha frente, realmente eu não fazia ideia de que podia  
ser aquilo. Mas era plausível acima de tudo.   
             ― E o que aconteceu depois? - Indaguei.
             ― Depois foi formada uma aliança com eles e nossos antepassados sabiam o que os vampiros 
precisavam para sobreviver e ficaram em um dilema.
             ― Autorizar ou não a morte de pessoas. - Conjecturei e George assentiu.
             ― Exato. - Ele pareceu hesitante e eu sabia porque.
             ― Eu já sei que trato firmaram. - Afirmei e ele me olhou surpreso.
             ― Sabe? - Perguntou ele não parecendo convencido.
             ― Eu ouvi o que foi dito na reunião, pessoas fora do trato, não fazer mal às pessoas boas mas  
sim livrá-las dos que são maus... Não foi muito difícil deduzir. - É claro que eu não mencionaria que 
tive ajuda e que ajuda.
             ― A caçada de assassinos - Ele afirmou - Assegura a sobrevivência pacífica com eles e poupa  
a vida de futuras vítimas desses assassinos que eles pegam. É meio cruel mas os humanos matam 
uns aos outros todos os dias. - George parecia muito a vontade, e me perguntei porque ele não tinha 
me contado aquilo antes.
             ― Eles só caçam assassinos? - Inqueri sem compreender.
             ― Foi o trato firmado em 1795.

Ele disse com praticidade e a conversa com Damian me veio à mente, ele havia falado que 
conhecia todas as gerações da minha família desde aquele ano, agora eu sabia porque.
             ― E o que acontece se eles não cumprirem o trato?
             Cheguei no segundo ponto mais importante. O que nós - frágeis seres humanos - poderíamos  
fazer contra um bando de vampiros que podiam levar tiros e ainda por cima amassar as balas?
             ― Bem, os Von Otman não gostaram nada de terem que firmar uma aliança com vampiros,  
mesmo que esses não caçassem pessoas sem culpa, então eles se separaram da nossa família e só 
apareciam  de  vez  em  quando  para  saber  se  estava  tudo  certo  com  o  trato.  -  Disse  George 
tamborilando os dedos na mesa.
             ― Então nossa família ficou com o encargo de vigiá-los? - Conclui juntando os pontos.
             ― Isso mesmo, os Von Otman voltariam a caçá-los se eles descumprissem o trato e caberia à  
nossa família informar se isso  acontecesse.  -  Terminou ele,  eu me sentia em um sonho,  eu não 
acreditava que ele havia me contado tudo o que eu queria saber. E foi simplesmente perguntar, mais 
fácil do que eu imaginei.
             ― E isso está acontecendo agora. - Assinalei e ele assentiu.
             ― Exato, foi por isso que marcamos aquela reunião.
             ― E quem avisou os Von Otman que os vampiros estavam descumprindo o trato?
             Indaguei e meu avô deu de ombros.
             ― Ninguém, você deve se lembrar de que foi dito na reunião que eles não entram em contato  
com o Conselho há mais de um século. - Pisquei admirada, aquilo era algo secular.
             ― Nossa,  então como eles  souberam e como eles  podem caçar  os  vampiros  se são 
simplesmente humanos? - Perguntei curiosa e George se retesou um pouco.
             ― Tudo que você precisa saber,é que tem como fazer isso, eles são seres formidáveis capazes  
que fazer coisas que nenhum outro ser humano faria.
             George falou apoiando as costas na cadeira e naquele momento tive a impressão de que tudo 
o que ele me falou não tinha passado de meias verdades. Porém, eu não me importava muito. Pois  
naquele momento, eu soube o que há semanas especulava.
             ― Por que não me contou tudo isso antes? Mil coisas passaram pela minha cabeça desde 
aquela  reunião,  não  sabe  como  eu  fiquei  angustiada  com  essa  história  toda.   -  Reclamei  e  ele 
suspirou alto.
             ― Você precisava de tempo para assimilar tudo isso e eu temia que fosse demais para você -  
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Ele falou parecendo realmente preocupado - Depois de tudo o que você passou no ano passado,  
perdeu sua amiga em um ataque de uma coisa que você sequer sonhava que pudesse existir. - Baixei 
meus olhos para uma pequena estatueta na mesa revendo aqueles momentos horríveis. - Depois 
como se não fosse suficiente perdeu seu pai em um acidente em que sua irmã, sua prima e você 
poderiam ter morrido também e depois Ágatha volta para o Amazonas. Para completar chego um 
belo dia e digo que você é na verdade uma das guardiãs do maior segredo do mundo, pensei que 
não fosse suportar tanta coisa querida.
             Meu avô disse com carinho e eu dei um meio sorriso, realmente parecia que eu era mais forte 
do que pensava.
             ― Mas se eu tenho que saber... É melhor tudo de uma vez, imaginei tantas coisas.

Contei olhando em seus olhos escuros e vi uma certa hesitação neles, mas por quê? Será que  
ele estava mesmo ocultando alguma coisa?
             ― Agora você sabe, tem que ser muito discreta. Jamais alguém poderá conhecer esse segredo 
além de nós. - Ele me advertiu e eu apertei os lábios.
             ― Eu sei, não há mais ninguém sabendo sobre eles?
             Indaguei lembrando do sonho estranho em que vi uma mulher loira sendo salva de dois 
vampiros, um deles Juan. O homem com o rosto oculto por um lenço negro que no meu sonho, era o 
Caçador.        
             ― Quem sabe, com essa nova onda de ataques e com a ação de um Von Otman não temos 
mais certeza de nada. - George disse com um suspiro.
             ― Acha que o Caçador sabe quem está atacando? - Sondei.
             ― Não faço a menor ideia a única coisa que tenho certeza é de que ele não vai parar enquanto  
não acabar com isso. - Ele afirmou.
             ― Como sabe? - Estranhei.
             ― É a missão da existência deles Lavígnia, proteger os humanos.
             George esclareceu e eu suspirei. Mas a voz dele, teve uma entonação estranha que eu não 
entendi.
             ― É claro. - Compreendi aquela parte.
             ― Se nos soubéssemos quem é que está atacando, poderíamos evitar esse confronto.    
             Ele desabafou e eu franzi as sobrancelhas.
             ― Confronto?
             ― É o que temos lutado há décadas para evitar, acha que há somente um caçador Lavígnia?  
Ele inqueriu me olhando com firmeza e eu abri a boca surpresa.
             ― Não faço a menor ideia. - Confessei.
             ― Com certeza há outros e o que eu temo é que eles não mantenham o trato com os Moreton 
e com os Cavagnaro já que alguém o quebrou. - George preocupou-se.
             ― Então teme que os caçadores possam ir atrás deles? - Indaguei vendo-o assentir.
             ― Isso mesmo e aí sim teríamos um problema.  - Ele afirmou meio sombrio, engoli em seco.
             ― E como poderíamos impedir que isso acontecesse? - Perguntei preocupada.
             ― Fazendo com que o responsável por tudo isso fosse punido e acabar com os novos  
transformados.  Mas  ando  ocupado  demais  com  os  encargos  do  governo  para  investigar  essas 
criaturas. - George reclamou e pela primeira vez percebi que ele não gostava dos vampiros. Mas 
como ele investigaria?
             ― Temos que contar com a fidelidade de Luther e Crison que prometeram na reunião 
encontrar o culpado e fazê-lo parar. - Continuou meu avô.
             ― Mas e se eles souberem quem é? - Especulei e vi seus lábios se retraírem.
             ― Isso seria muito ruim. - George falou em um tom de voz que deixava claro que ele não  
falaria muito mais sobre isso.
             ― Então quem vai investigar? - Perguntei curiosa.
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             ― Como eu disse, temos que contar que eles irão cumprir sua palavra.
             Ele falou num suspiro profundo e um enorme trovão soou lá fora, lembrei da primeira  
conversa que tive com Damian. Quando ele me disse que algo muito ruim iria acontecer tanto para 
os humanos quanto para a família dele, se o trato fosse quebrado.
             ― Então estamos em uma contagem regressiva para um confronto? - Indaguei incerta, me  
perguntando se tinha entendido direito.
             ― É isso mesmo, espero que eles cumpram sua palavra pois não tenho uma noção exata da 
força que os Von Otman irão mostrar. - Ele disse cruzando as mãos embaixo do queixo, suspirei e 
olhei para baixo.
             ― Acha que puniriam um deles? - Perguntei de repente.
             ― Eles não tem escolha, se não cumprirem o trato os Von Otman vão aparecer para fazer o  
que há séculos eles querem;acabar com todos os vampiros. - Balancei a cabeça expulsando a ideia de 
algo ruim acontecer com Damian.
             ― Mas como os Von Otman conseguiriam? Os vampiros não são muito fortes? - Indaguei  
ansiosa.
             ― Como eu já lhe disse Lavígnia, o que você precisa saber é que eles tem como vencer os  
vampiros e ponto. - Já era a segunda vez que ele se esquivava de minha pergunta.
             ― Mas como? - Insisti.
             ― Acho que já lhe dei respostas suficientes por hoje Lavígnia.
             George disse me olhando de uma maneira que me dava a entender, de que ele não tinha 
mesmo me falado tudo o que eu tinha o direito de saber. Suspirei alto e apertei os lábios enquanto 
me levantava.
             ― Tudo bem, já estou bem feliz por ter me contado o que nossa família tem a ver com eles,  
mas algum dia vai ter que contar o que não me contou hoje. Tenho direito, também sou uma Durani.  
- Adverti-o enquanto colocava as mãos nos bolsos do meu casaco.  George se levantou também.  
Olhou por alguns instantes pela vidraça molhada pela chuva, parecia pensativo.
             ― Um dia Lavígnia, um dia você saberá toda a verdade.

Ele disse misterioso e eu fechei os olhos por um instante, ele havia acabado de confirmar 
minhas suspeitas;o que ele me contou não era tudo.
             ― Por que não posso saber agora? - Perguntei endireitando os ombros.
             ― Porque ainda não é o momento oportuno.  -  Explicou ele,  mas mesmo assim não 
compreendi.
             ― E como sabe quando será o momento certo?

     Devolvi meio irritada, por que ele não me contava tudo de uma vez por pior que fosse?
             ― Eu sei e isso é o que basta. - Ele disse me olhando com firmeza e eu torci o nariz.
             ― Tudo bem, volto aqui quando o momento for oportuno. - Resmunguei dando as costas.
             ― Tente compreender que certas coisas precisam de tempo para serem ditas.
Ele argumentou quando girei a maçaneta, revirei os olhos.
             ― Já me disseram isso antes.
             Disse eu saindo pela porta no momento que as mesmas palavras dele foram ditas por  
Damian passaram como um flash pela minha cabeça. Ouvi seus passos no corredor atrás de mim 
depois de ouvir a porta sendo fechada.
             ― Não vai ficar para almoçar conosco?

George perguntou se colocando ao meu lado, eu até que teria adorado em outro dia fazer isso 
para irritar Janaína mas tudo o que eu queria naquele momento era ir para casa.
             ― Outro dia vô, prometo. - Falei dando um beijo rápido em seu rosto e voltei a caminhar na  
direção da porta.
             ― Ora, já vai assim tão cedo? - Janaína me interceptou, sua expressão porém deixava claro  
que ela não queria que eu ficasse.
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             ― Já. - Respondi dissimulada e ela levantou uma sobrancelha.
             ― Diga à tia Odite que mandei um beijo está bem?  - Falei para meu avô que vinha da sala de 
estar.
             ― Eu digo e volte logo me ver. - Ele pediu e eu sorri colocando o capuz mantendo a porta 
aberta com o pé.
             ― Está bem, até mais.
             Me despedi antes de sair. A chuva havia diminuído um pouco mas mesmo assim puxei meu 
capuz  ainda  mais,  e  caminhei  rápido  para  o  carro.  Minha  cabeça  girava,  eu  finalmente  tinha 
conseguido muitas das respostas que queria. Mas a sensação de não saber de tudo me incomodava, e 
muito. Algo me dizia que a parte que George não havia contado, era a mais importante. Girei a 
chave na ignição e saí com o carro pelo portão pesado. Eu precisava ver Damian de novo, precisava 
falar com ele sobre isso.
             Agora ele não teria mais porque tentar esconder a verdade, e com um pouco de astúcia, eu 
poderia descobrir o resto. Suspirei alto e balancei a cabeça, seria quase impossível enganá-lo, já que 
ele era com a mais absoluta certeza, mil vezes mais inteligente do que eu. O movimento de carros  
nas ruas ainda era muito pequeno e a chuva agora era somente uma garoa fina, eu pensava em uma 
maneira de encontrar Damian quando entrei na garagem da minha casa. Quando saí do carro é que 
me dei conta de que ele era mesmo meu enigma, eu não sabia quase nada sobre ele, só fazia uma  
certa ideia de onde morava porque ele havia dito que era perto da minha casa.
             Fui direto para o meu quarto e me livrei das botas e das roupas molhadas. Depois de colocar 
uma roupa seca, penteei meu cabelos e voltei para o quarto. Enquanto arrumava o quarto, deixei o 
CD do NX Zero tocando no rádio. Até que a música Entre Razões e Emoções estava fazendo um certo 
sentido  para  mim.  Eu  havia  descoberto  tantas  coisas,  porém  ainda  estava  muito  confusa.  Eu 
precisava falar  com Damian,  falar  para  ele  tudo que eu havia  descoberto.  Então,  ri  com ironia, 
semanas atrás eu faria tudo para não encontrar com um vampiro. Porém agora, tudo que eu mais 
queria era estar com ele.
              Deitei na cama e fiquei olhando para o teto por alguns instantes e então lembrei da minha  
lista. Fui até minha bolsa e vasculhei seu conteúdo atrás dela, quando a encontrei peguei uma caneta 
e fui até a mesa do computador. Número um;descobrir a verdadeira ligação da minha família com 
eles. Checado, passei um risco sobre esse item. Número dois;saber qual é o trato. Checado, fiz outro 
risco.  Número  três;descobrir  quem  é  o  Caçador  ficaria  pendente  assim  como  o  número 
quatro;descobrir quem era o responsável pelos ataques também ficaria pendente por algum tempo. 
Olhei minha lista pensando que os dois itens que mais me perturbavam estavam resolvidos, agora 
só faltavam dois, os mais difíceis inclusive. Dobrei o papel e coloquei na gaveta do criado mudo, 
desliguei o rádio com o controle remoto e saí do quarto, eu ainda não tinha tomado o café da manhã. 
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Não consegui prestar a mínima atenção ao filme que Mariana havia posto no DVD da 
sala. Ela estava tão vidrada na história que nem percebeu o quanto eu estava distraída. A chuva 
havia parado durante a tarde e o sol voltou a brilhar. Depois do jantar Mariana pôs um filme e eu 
sentei em um dos sofás da sala para tentar assistir, mas foi praticamente impossível. Já que eu não 
conseguia parar de pensar em quando veria Damian de novo. Eu me perguntava se deveria voltar ao 
mirante depois do pôr do sol e me dei conta de que esse era o único lugar onde eu tinha uma certa 
chance de encontrá-lo. Suspirei alto reclinando minhas costas no encosto macio do sofá e dei graças 
que o volume da televisão estava alto e Mariana não pode ouvir. Abracei uma almofada verde limão 
e olhei para a tela sem realmente vê-la, desisti me afundando ainda mais no sofá olhando para o teto 
branco com lustres modernos.
             ― Quero estar em forma para meu aniversário no mês que vêm. - Mariana falava do outro  
lado sala e só então me dei conta de que ela falava comigo.
             ― O quê? - Perguntei sem entender, ela revirou os olhos.
             ― O que deu em você hoje? Está tão distraída, parece que está no mundo da lua.
Brincou ela e eu dei de ombros.
             ― Nada. - Respondi indiferente.
             ― Eu estava dizendo que pretendo me matricular na academia que você vai para ficar em  
forma para o meu aniversário. - Ela repetiu abaixando o volume do filme e eu suspirei.
             ― Ah... Acho uma boa ideia, o pessoal de lá é muito legal. Você vai gostar.
             ― E também - Continuou ela - Estou curiosa para conhecer esse seu amigo maluco. -  
Confessou.
             ― O Rodrigo? Ele é demais, porém leva o trabalho um pouco a sério demais se você pegar 
aula com ele prepare-se para malhar muito. - Avisei-a e ela endireitou-se no sofá.
             ― Ótimo, é exatamente o que eu preciso pretendo me vestir de odalisca na minha festa de 
aniversário e tenho que estar com a barriga em dia. - Mariana disse apertando a barriga com ambas 
as mãos e eu estreitei os olhos.
             ― Odalisca?!
             ― É, pensei em fazer uma festa à fantasia, o que você acha?
             ― Acho uma ótima ideia. - Elogiei e ela sorriu batendo palmas.
             ― Eu sei é incrível, tirei essa ideia de um filme. Você vai de quê? - Mariana indagou mas não  
prestei atenção.
             ― O quê?
             ― Que fantasia você vai usar? - Ela repetiu impaciente e eu revirei os olhos.
             ― Não sei, você acabou de dizer que vai fazer uma festa a fantasia como vou decidir tão 
rápido? - Reclamei.
             ― É verdade você está certa mas tem algum tempo para decidir. - Assegurou ela e eu suspirei 
alto.
             ― O que foi? - Mariana inqueriu quando meu sorriso desapareceu.
             ― É que... - Vacilei e ela ergueu uma sobrancelha.
             ― O que Lavígnia?
             ― É que não consigo me imaginar em uma festa quando faz tão pouco tempo que meu pai... -  
Não consegui terminar pelo nó que se formou na minha garganta,  Mariana atravessou a sala e 
sentou-se ao meu lado.
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             ― Eu sei Lavígnia - Mariana passou o braço pelos meus ombros - Também está sendo muito 
difícil para mim mas já vai completar um ano. O tio Otávio sempre fez de tudo para que fossemos 
felizes você acha que ele ia gostar de ver você se martirizando assim? - Ela argumentou com a voz 
doce e suave, lutei contra as lágrimas que tentavam descer pelo meu rosto.
             ― Eu sei... Mas mesmo assim não consigo... Esquecer disso. - Argumentei enxugando os 
olhos com as costas da mão

― Claro que não dá para esquecer. Eu também nunca vou esquecer e Ágatha também não. 
Mas estou dizendo, que não pode ficar depressiva a vida inteira. Você é jovem, bonita, inteligente e  
muito legal e eu adoro você, além de mim todos na nossa família a amam muito, enfim você tem 
muitos  motivos  para  ser  feliz.  -  Mariana  argumentou  me  consolando  e  eu  ri  me  sentindo  um 
pouquinho melhor.
             ― Obrigada. - Murmurei e ela apertou seu abraço e me balançou um pouquinho.
             ― E além disso eu sei que tem mais alguém para consolar você. - Ela disse com cumplicidade  
enquanto me soltava, torci o nariz.
             ― Meus amigos? - Indaguei e ela empinou o nariz.
             ― Além deles, eu quis dizer. - Mariana insinuou e eu pestanejei.
             ― De quem está falando? - Inqueri desconfiada.
             ― Quem ele é eu não sei, mas alguém me contou que ontem à noite um certo estranho  
bonitão trouxe você em casa e no seu carro. - Ela falou fazendo um gesto com as mãos e eu deixei o 
queixo cair. Ela sabia sobre Damian.
             ― Como você sabe disso? Quem contou? - Pressionei.
             ― Foi a Cris, a vizinha ali da frente. Ela me perguntou quem era o deus grego que estava com 
você ontem à noite e eu disse que não fazia a menor ideia...
             ― Ela estava me espionando? - Interrompi revoltada.
             ― Não sei, ela disse que estava passeando com o cachorro dela e viu quando ele se despediu  
de você e saiu. Ela me disse que ficou de boca aberta igual uma boba quando o viu de tão lindo que 
era, por que não me apresentou seu namorado? Eu disse que era para você me contar tudo quando 
começasse a namorar.
             Mariana reclamou mas eu nem dei atenção, quem leva o cachorro para passear às dez horas  
da noite? Ela com certeza estava espionando, que fofoqueira! Isso me deu muita raiva mas eu não  
podia culpá-la. Damian chamava a atenção de qualquer mulher mesmo. 
             ― Ele não é meu namorado. - Falei por fim, mas gostei da ideia.
             ― Não é? Por quê? - Perguntou ela fazendo uma careta.
             ― Porque ele é um amigo, só isso. Mas que fofoqueira essa garota.
Reclamei imaginando Cris espiando toda a cena.
             ― Ah... Deixa para lá, ela está babando pelo seu amigo sabia? Deixe que ela fique espionando  
para que fique se mordendo de inveja. - Mariana sugeriu com malícia fazendo um gesto de descaso 
com a mão e eu relaxei um pouco.
             ― Ela achou ele bonito então? - Indaguei como quem não quer nada.
             ― Bonito não, lindo, perfeito, incrível quando vai me apresentar hein? Estou curiosa.
             ― Um dia. - Respondi vagamente.
             ― Você pode convidá-lo para a minha festa.

Ela sugeriu tirando o filme do aparelho de DVD e o guardou na embalagem. Cruzei os braços 
imaginando se ele aceitaria tal convite, seria de fato bem interessante.
             ― Está bem. - Concordei me levantando.
             ― Já vai dormir? - Mariana perguntou pegando outro filme.
             ― Já, tenho que acordar cedo amanhã. - Justifiquei e ela atirou-se no sofá com o controle  
remoto na mão.
             ― Então durma bem.
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             ― Você também, até amanhã. - Falei já subindo a escada.
             ― Até.
             Ouvi sua voz quando pisei no último degrau. A porta do meu quarto estava aberta e as luzes 
desligadas. A noite em que Damian esteve ali surgiu em minha mente. Suspirei fechando a porta 
atrás de mim, não faziam vinte e quatro horas que eu o vi e já estava ansiosa para vê-lo de novo, 
seria  saudade?  Liguei  as  luzes  e  percebi  que  minha  Néftis  estava  enrolada  entre  as  almofadas 
douradas, fui até ela e fiz um carinho entre suas orelhas, ela ronronou e me olhou com os olhos  
semicerrados.
             ― Preguiçosa.
             Murmurei dando um beijo em sua cabecinha e me afastei. Prendi os cabelos com o elástico 
que estava no meu pulso, fui ao banheiro e lavei o rosto e escovei os dentes. Voltei para o quarto e 
vesti meu short doll rosa claro e desliguei a luz. Deitei e me cobri com o edredom, néftis veio deitar-
se no meu braço. Fiquei feliz com isso pois nas últimas noites ela simplesmente sumia, fazia tempo 
que  ela  não  dormia  comigo,  escutei-a  ronronar  até  pegar  no  sono.  Foi  uma boa  ideia  deixar  o 
despertador ativado ou eu teria dormido além da hora naquela segunda-feira.
             Néftis ainda estava na cama o que eu estranhei, considerando suas fugas inexplicáveis e 
repentinas. Por entre as cortinas pude ver a claridade de uma manhã de céu azul, levantei e como 
todos os dias me vesti, maquiei, arrumei meus cabelos e quando estava saindo porta afora lembrei 
de Rodrigo me esperando. Segunda-feira dia de academia, uma vozinha irritante soou na minha 
cabeça. Voltei e peguei roupas de ginástica e meu tênis, coloquei-os dentro da mochila e desci as  
escadas.
             Meu café da manhã foi um copo de suco de laranja e rosquinhas. Escovei os dentes e fui ara o  
trabalho. Enquanto dirigia, a música Um Minuto Para o Fim do mundo tocou me fazendo lembrar de 
Damian. Eu estava decidida, iria ao mirante ao pôr do sol, afim de tentar encontrá-lo. Já que aquele  
era o único lugar onde eu sabia que poderia vê-lo. No mais, ele era um mistério.
             ― Bom dia, como foi o final de semana? - Juliana perguntou assim que me viu, franzi as  
sobrancelhas perplexa.
             ― Bem, mas o que deu em você? - Perguntei estranhando seu bom humor atípico para uma  
segunda de manhã.
             ― Em mim? Nada, o que tem de errado estar de bom humor? - Devolveu ela colocando um  
vasinho de flores perto do computador dela.
             ― Porque você nunca está com esse bom humor em uma segunda-feira de manhã.  Observei.
             ― Isso porque em todos os outros fins de semana eu não tinha saído com o Anderson. - Ela 
disse no momento em que eu abria a porta da minha sala.
             ― O quê? -- Indaguei dando a volta, ela era toda sorrisos.
             ― É isso mesmo que você ouviu, saí com o Anderson. Fomos ao cinema e depois fomos jantar  
foi maravilhoso. - Juliana disse eufórica e eu sorri.
             ― Que bom e quem foi que convidou? - Indaguei cruzando os braços e ela deu de ombros.
             ― Eu, as mulheres também tem que tomar a iniciativa, oras.        
             ― Certo - Eu disse me virando na direção da porta - Nem preciso perguntar se vai à aula hoje  
não é? - Inqueri com sarcasmo.
             ― Nem se dê ao trabalho,é claro que eu vou. - Juliana afirmou encolhendo os ombros e  
juntando as mãos cruzadas abaixo do queixo. - Agora eu tenho motivos mais interessantes do que 
ficar em forma.
             Completou ela relaxando a postura, balancei a cabeça com um leve sorriso nos lábios e entrei  
na sala. Alguma coisa me dizia que aquele seria um longo dia, fui até a cadeira e sentei enquanto o 
computador  iniciava.  Bem  que  tentei  me  concentrar  no  trabalho,  mas  como  já  imaginava  não 
consegui pensar muito em outro assunto que não fosse Damian. Eu olhava várias vezes para o 
relógio torcendo para que as horas passassem mais rápido.
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             O dia foi agoniante e passou se arrastando, talvez porque eu estivesse muito ansiosa, quando 
finalmente chegou quatro horas me lembrei de que tinha mais um compromisso, Rodrigo. Por um 
momento pensei em faltar a aula mas ponderei bem, de que me adiantaria ficar parada no mirante e 
quase morrendo de ansiedade se Damian só me encontrava lá depois que o sol se punha. Isso se eu o 
encontrasse. Nada me garantia que ele estaria lá. Então achei melhor ter alguma coisa com que me 
ocupar até o momento de ir para lá, peguei minha bolsa e desliguei o computador. Quando saí da  
sala Juliana já se preparava para sair, fato que eu estranhei já que ela nunca saía antes da hora.
             ― Que milagre é esse de você estar saindo antes da hora? - Perguntei vendo-a fechar várias  
pastas amarelas.
             ― Sabrina já saiu então porque não tem porque eu ficar aqui.
Juliana explicou dando de ombros.
             ― Então vamos.
             Convidei-a caminhando em direção ao elevador, apertei o botão e esperei. Quando as portas  
se abriram Juliana estava ao meu lado, ela tagarelava sobre o encontro com Anderson mas eu não 
conseguia prestar muita atenção. Juliana parecia não perceber minha distração ou não se importava 
pois  continuava  falando sem fazer  nenhuma  pergunta.  Atravessamos  o  saguão  principal  e  nos 
dirigimos ao estacionamento, o sol já já encarregara de secar tudo que a chuva de domingo havia 
molhado e apenas algumas poças de água restavam.
             ― O que você acha? - Juliana perguntou quando paramos perto do meu carro.
             ― Sobre o quê? - Perguntei sem entender do que ela falava. Juliana revirou os olhos 
impaciente.
             ― Sobre eu fazer aula com o Anderson. - Ela falou abrindo a porta do carro dela e eu torci o  
nariz.
             ― Ele dá aulas de artes marciais, acha que vai conseguir? - Questionei colocando minha  
mochila no ombro depois de fechar a porta do carro.
             ― Posso tentar. - Juliana disse dando de ombros enquanto caminhávamos para fora do  
estacionamento.
             ― E no mais, vai parecer que você está forçando uma convivência. - Observei apertando o 
botão para fechar o sinal.
             ― Você acha? - Indagou ela.
             ― Claro e ele pode não gostar disso, não mude sua personalidade ou a sua vida para ficar  
perto dele. - Aconselhei-a enquanto atravessávamos a rua.
             ― Do que está falando?
             ― Que não acho que seja uma boa ideia fazer isso, ele pode se sentir pressionado.
Esclareci quando atravessamos a outra rua.
             ― É, acho que está certa. É melhor deixar tudo acontecer naturalmente.
             Concordou ela enquanto entrávamos na academia. Felizmente para mim, o tempo pareceu 
passar bem mais rápido na aula de ginástica do que no trabalho. Uma hora e meia mais tarde eu já 
estava no meu carro.
             Porém o sol ainda iria demorar para se pôr, então resolvi ir em casa primeiro. Quando entrei,  
ouvi o rádio do quarto de Mariana ligado super alto.  Subi as escadas correndo e não dei muita 
importância para isso, fui direto tomar um banho rápido. Vesti a primeira roupa que encontrei, uma 
saia jeans rodada ao estilo colegial e uma blusa branca, penteei meus cabelos e quando saí do quarto 
a música havia sido desligada. Desci as escadas tão rápido quanto havia subido e vi Mariana vindo 
da direção da cozinha.
             ― Nem vi você chegar e já está saindo? - Observou ela torcendo o nariz.
             ― Se o rádio não estivesse tão alto teria percebido quando cheguei. - Retruquei segurando a  
maçaneta da porta da frente.
             ― Tem problema se uns amigos meus viessem aqui no sábado para estudarmos para uma  
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prova? - Ela perguntou parecendo ansiosa e eu estreitei os olhos.
             ― Ah... Por favor Mariana, quantas vezes eu vou ter que dizer que essa casa é sua 
também?
             ― Eu sei é que eu só queria saber sua opinião.  
             ― Por mim está tudo bem. - Assegurei enquanto abria a porta. 
             ― Ótimo, prometo que não vamos fazer muita bagunça. 
             Mariana afirmou subindo as escadas, dei de ombros enquanto caminhava até meu carro, por  
mim não tinha a menor importância se eles fizessem bagunça. Entrei e dirigi bem rápido. Quando 
finalmente cheguei ao mirante, percebi que meu carro era o único ali. Não era de se estranhar, já que  
era uma segunda-feira e tudo ainda estava meio enlameado pela chuva do dia anterior.
             Desliguei o carro e olhei ao redor mas não havia mais ninguém além de mim, abri a janela do 
carro e me recostei no banco olhando para o horizonte à minha frente. Mas e se ele não aparecer? Me 
perguntei olhando o sol se pôr, os minutos iam passando e o sol se escondia cada vez mais enquanto 
minha ansiedade aumentava e ia lentamente se transformando numa agonia insuportável. Olhei ao 
redor e constatei desanimada que ele não estava ali, voltei meu olhar para o sol que era somente um 
risco laranja brilhante desaparecendo no horizonte.
             Decidi esperar um pouco mais, talvez ele viesse depois do pôr do sol como nas outras vezes, 
tentei iludir a mim mesma. Mas os minutos continuavam passando e as sombras da noite tomavam 
tudo ao meu redor.  O céu já estava azul escuro e as estrelas pontilhavam. A lua minguante era 
somente um linha prateada perto do horizonte e as luzes da cidade estavam acesas formando uma 
bela  vista.  Fechei  os  olhos  me  recostando  no  banco,  era  tarde  e  ele  não  apareceu.  Suspirei 
decepcionada e liguei o carro conformada de que não iria vê-lo, os faróis do carro iluminaram o chão 
escuro à minha frente quando me dirigi para casa. E se eu nunca mais fosse vê-lo?
              Suspirei alto apertando o volante com força, era melhor nem pensar naquilo. Eu não podia  
nem sequer considerar  essa hipótese,  ele  havia dito que nos veríamos outra vez e  eu precisava 
acreditar nisso. Quando cheguei deixei o carro na frente da porta e fui direto para o meu quarto. 
Tomei um banho e vesti minha camisola e desci para jantar. Lasanha de brócolis com molho branco 
e suco de morango. Lavei a louça tentando ignorar o fato de não tê-lo encontrado, estar apertando 
meu peito. Damian, andava ocupando o centro dos meus pensamentos. Suspirei e com desânimo, 
subi para meu quarto.
             Felizmente para mim, depois de ter feito aula na academia por mais de uma hora, estava 
exausta e dormi logo. O dia seguinte foi mais agoniante ainda. As horas pareciam se arrastar, não 
consegui me concentrar no trabalho e voltei cedo para casa. Voltei ao mirante no pôr do sol com 
esperança de encontrar Damian, mas para minha decepção ele não apareceu. Na quarta-feira eu não 
fui,  já  estava cansada das expectativas frustradas daquela semana.  Mariana só falava na festa a 
fantasia que ela faria no seu aniversário na quinta à tarde.  Ela e tia  Márcia faziam um bolo de 
chocolate  na  cozinha  enquanto  eu  estava  sentada  em  um  das  banquetas,  totalmente  alheia  à 
conversa delas.
             Eu não havia mais visto Damian e isso me agoniava ao extremo. Eu só conseguia pensar nele  
e me perguntar porque ele não queria mais me ver. Eu estava triste e não conseguia esquecê-lo o que 
só piorava as coisas, não saber o que eu tinha feito de errado era a pior parte.
             ― Que tal floresta negra? - Ouvi a voz de Mariana como se estivesse muito longe.
             ― Vamos precisar de cerejas, chantili para o recheio e chocolate para a cobertura.
             Tia Márcia falou a respeito do bolo que ambas faziam, sujando a cozinha inteira. Néftis  
enroscou-se nas minhas pernas e miava delicadamente chamando minha atenção.    
             ― O que foi? - Perguntei fazendo um carinho na sua cabecinha. - Você deve estar com fome.
             Afirmei me levantando, fui em direção ao armário onde ficava a ração dela e Néftis quase  
pulou dentro do mesmo. Sim ela está com fome, pensei procurando por um pacote de ração mas não 
tinha nenhum, néftis miava e andava de uma lado para o outro na minha frente. Eu teria que ir ao 
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mercado. 
             ― Vou ao mercado comprar comida para Néftis, querem alguma coisa de lá?
Perguntei vendo as duas envolvidas com o processo de preparação do bolo.
             ― Ah sim, que bom que você vai, precisamos de cerejas, chantili e chocolate.
Mariana falou olhando para o livro de receitas aberto em cima da bancada.
             ― Tudo bem.
             Suspirei saindo pela porta lateral, atravessei o quintal dos fundos e passei pela garagem. O 
mercado ficava há umas duas quadras então não fazia o menor sentido ir de carro, e além do mais  
me faria bem caminhar um pouco. O céu estava completamente azul e o sol estava fraco, pois já 
eram seis horas e no verão o sol se punha um pouco mais tarde.  O final de tarde estava muito 
agradável para dar uma caminhada, passei pelo portão do condomínio e desci a rua tranquila e  
arborizada. Os muros do condomínio eram altos e pintados de amarelo claro e do outro lado da rua 
havia casas com muros e portões grandes de ferro ou de madeira.
             Fora o barulho de um ou outro carro que subia ou descia a rua, tudo que se podia ouvir era o  
canto dos passarinhos nas muitas árvores. Na metade da rua o muro do meu condomínio acabava e 
era substituído por muros de casas, atravessei e dobrei a quadra. Por alguns minutos a vista era a 
mesma até alcançar o fim da quadra onde passava uma avenida bem movimentada. Caminhei sem 
pressa até o estacionamento enorme e cercado por grades pretas do hipermercado. Atravessei pela 
rampa observando o movimento dos carros que chegavam e saiam. Pessoas com seus carrinhos 
lotados de compras enchendo o porta malas, tudo era tão vivo e normal que teve um efeito positivo 
sobre o meu ânimo deprimido.
             Entrei por uma das três portas imensas de vidro e vi o movimento nos inúmeros caixas, o 
barulho das caixas registradoras, os anúncios de produtos, a música ambiente e o cheiro de limpeza 
e as luzes fortes e brancas refletiam no chão lustrado. Mas todo aquele clima de normalidade não  
teve o poder de me fazer sentir melhor por muito tempo. Peguei uma cestinha de metal já que não ia 
comprar muitas coisas e entrei em um dos corredores largos com grandes prateleiras lotadas de 
produtos variados.
             Fui direto à seção de enlatados e conservas, havia uma variedade de cerejas então peguei três 
marcas diferentes e coloquei na cestinha. Do outro lado do corredor estavam os cremes, peguei três 
frascos  de  chantili  e  caminhei  lentamente  pelo  corredor  em  direção  à  seção  de  produtos  para 
animais. Eu demorava de propósito já que quando estava parada em casa eu não conseguia parar de 
pensar em Damian e a conjecturar mil razões para ele não me procurar mais. Era bom quando eu 
tinha algo com que me ocupar. Mas era esse exatamente o problema, seja lá o que eu fizesse quando 
acabava eu voltava a pensar nele.
             Peguei alguns pacotes de comida de gato e quando me dirigia para o setor mais delicioso do 
mercado - onde ficavam os chocolates - vi minha vizinha da frente. A mesma que me vira com 
Damian. Ela sorriu em cumprimento e eu devolvi o sorriso sem dar muita atenção e lá estava ele 
outra vez na minha cabeça. Suspirei profundamente quando parei ao lado dos chocolates e lutei 
para engolir o nó que se formou na minha garganta, por que Damian era praticamente impossível de 
esquecer afinal? Bem, nada que uma caixa de chocolates não cure, pensei pegando uma caixa de 
bombons para mim.
             Peguei também uma barra de chocolate bem pesada para Mariana e me dirigi aos caixas,  
parei  no  meio do  corredor ao lado  dos  chocolates  com recheio.  Peguei  uma caixa de  bombons 
recheados de nozes para o caso de uma caixa só não ser suficiente para curar meu baixo astral e me 
dirigi aos caixas. Paguei as compras e pegando minhas sacolas, saí  do mercado. O sol estava se 
pondo e havia uma luz alaranjada no céu, o ar estava quente e uma brisa fresca soprava espalhando 
o cheiro do combustível dos carros que passavam. O trânsito era intenso na avenida quando saí pelo 
lado do estacionamento do hipermercado, coloquei as sacolas no meu antebraço e com a outra mão 
tirei um dos bombons da caixa.  Dobrei a  curva saindo da avenida movimentada e entrando na 
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minha rua tranquila e cheia de árvores. Tirei mais um bombom da caixa e o estava abrindo quando 
um carro absolutamente incrível passou por mim e parou alguns metros à frente.
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                                       13. Reencontro13. Reencontro

            Diminuí o passo para admirar aquela obra de arte automotiva, era importado com certeza. 
Um Eclipse  preto  tão polido que até  daria  para  retocar  a  maquiagem no capô,  os  vidros  eram 
totalmente escuros impossibilitando ver quem estava ao volante. Eu nunca tinha visto um carrão 
como aquele por ali, não que a maioria das pessoas que moravam naquela rua pudessem ter carros 
caros mas sim porque aquele ali, era um extremo. Continuei caminhando e vi quando a porta do 
motorista se abriu, desviei o olhar para disfarçar que estava babando pelo carro mas quem saiu dele 
era impossível ignorar.
             ― Quer uma carona?
             Aquela voz linda que eu tanto queria ouvir outra vez perguntou e eu estaquei. Simplesmente 
não conseguia acreditar que eu o estava vendo. Damian me olhava divertido com meu espanto, ele  
estava lindo é claro. Usava uma camiseta azul escura e jeans claros, eu devia estar com cara de boba 
que era como eu me sentia, eu estava dividida entre a alegria de vê-lo e a raiva por ele ter sumido  
sem dar nenhuma explicação. Pensei em ignorá-lo para mostrar o quanto eu estava chateada por ele 
ter sumido daquele jeito, mas era simplesmente impossível ficar brava com ele. Com apenas um 
sorriso  Damian  conseguia  derrubar  por  terra  qualquer  barreira  minha,  era  melhor  nem  tentar 
resistir. Ele levantou uma sobrancelha interrogativo com meu silêncio.  
             ― Até que não é uma má ideia.
             Finalmente disse indicando as sacolas no meu antebraço. Damian sorriu e deu a volta no 
carro abrindo a porta do passageiro para mim, eu lutava para não demonstrar o quanto estava feliz  
em vê-lo. Entrei no carro ficando ainda mais admirada, todo o interior era de couro claro. Tudo no 
painel  ultra  moderno  tinha  detalhes  em  luz  azul,  o  banco  era  escandalosamente  confortável  e 
enorme. Nem vi quando ele entrou mas pude sentir seu perfume inebriante encher todo o interior 
do carro, impossível de ignorar, pensei enquanto respirava fundo discretamente.
             ― Por que não está de carro? - Damian perguntou manobrando o carro que se moveu como 
um felino, rápido e silencioso.
             ― Ah... Porque eu só fui ao supermercado, não é muito longe e uma caminhada no fim da 
tarde não faz mal a ninguém. - Expliquei olhando seu rosto lindo, como eu havia sentido falta de 
admirar aquela beleza sobre humana.
             ― Parece que estou atrapalhando seus planos então. - Ele disse com um meio sorriso  
curvando seus lábios perfeitos e eu balancei a cabeça em negativa.
             ― É claro que não. - Assegurei enquanto procurava tomar coragem para fazer a pergunta que 
havia me feito a semana inteira. - Você sumiu.
             Afirmei sem conseguir perguntar o porquê. Não vi nem sombra de qualquer expressão em 
seu rosto, Damian mantinha os olhos fixos na rua à nossa frente. Pelo que eu já conhecia dele aquilo 
mostrava que ele não responderia a qualquer pergunta relacionada àquilo.                           
             ― Tive algumas coisas para resolver. - Damian disse sem me olhar, estava sério.
             ― E resolveu? - Indaguei imaginando o que poderia ser, vi seu rosto endurecer por alguns  
segundos. Seus lábios franziram-se numa linha fina, ele parecia meio incomodado.
             ― Sim. - Disse lacônico e eu suspirei, estava difícil fazê-lo falar.
             ― Que bom - Proferi relutante - Eu também resolvi muitas coisas nessa semana. - Damian me 
olhou estreitando os olhos.
             ― Muitas coisas? - Ele pareceu inseguro.
             ― Digamos que só o que mais me interessava.
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             Falei tentando parecer misteriosa, tentando manter uma postura firme e decidida mas é claro 
que tudo isso não durou mais que dois segundos. Fui inconsequente o bastante para encarar os 
olhos  minuciosos  dele  que  me  fitavam  de  uma  forma  intensa  e  que  é  claro  me  deixaram 
completamente indefesa.
             ― E o que mais lhe interessava? - Damian perguntou com a voz cautelosa e com o tom certo  
de sedução para me deixar sem saída. Pestanejei atordoada e respirei fundo.
             ― Descobrir qual a relação entre a sua família e a minha. - Falei quase num sussurro e  
Damian desligou o carro, só então percebi que estávamos em frente à minha casa.
             ― George lhe contou?
             Inqueriu ele sem desviar os olhos dos meus nem por um instante sequer, talvez para se  
certificar que eu não ocultaria nada. O que eu não faria enquanto ele me olhasse daquela maneira 
dominadora.
             ― Contou. - Balbuciei atordoada.
             ― E o que ele contou? - Damian perguntou usando o mesmo tom de voz. Tive extrema 
dificuldade  para  juntar  as  palavras  afim  de  formar  uma  resposta  breve  para  tudo  que  tinha 
descoberto.
             ― Bem... Que minha família investigava estranhos assassinatos no início do século dezoito - 
Pigarreei - E que não descobriram nada até conhecer os... Von Otman. - Falei vendo sua expressão  
endurecer, pelo jeito Damian não devia gostar muito dos Von Otman.
             ― E o que mais? - Estimulou ele.
             ― E daí eles começaram a caçar os novos transformados...
             ― Eles quem?  - Damian me interrompeu parecendo ansioso e impaciente ao mesmo tempo.  
Pisquei.
             ― Bem... Os caçadores eu suponho os Von Otman. - Respondi sem entender muito bem a  
impaciência dele. Não tive certeza mas imaginei ter visto uma sombra de alívio passar pelo seu rosto 
quando falei aquilo.
             ― Claro os Von Otman. - Damian disse finalmente desviando os olhos dos meus, ele olhava  
para frente e pareceu pensativo. Talvez voltando ao passado quando aquilo aconteceu.
             ― Não gosta deles. - Afirmei sondando sua expressão, um meio sorriso curvou o canto de 
seus lábios com ironia.
             ― O que você acha? - Era uma pergunta retórica mas se os Von Otman iam apenas atrás  
daqueles que descumpriam o trato, por que Damian não gostava deles?
             ― Acho que temos muito para conversar.  - Damian afirmou me tirando das minhas 
suposições. 
             ― É, temos sim.
             Concordei esperançosa, aquilo significava um tempo precioso ao lado dele. Damian ainda  
olhava para frente com uma das mãos no volante, de repente um meio sorriso curvou seus lábios e 
eu franzi as sobrancelhas. 
             ― Acho que aqui não é um lugar muito adequado, tem muita gente olhando.
             Ele disse com um tom divertido enquanto olhava pela janela do carro por sobre meu ombro.  
Virei para olhar e vi Lucas e Jéferson que já estava de saída feito duas estátuas olhando boquiabertos 
para o carro.
             ― Bem, não pode culpá-los. Esse carro chama mesmo a atenção.

Argumentei voltando a olhar para ele, Damian ainda sorria e senti um clima de intimidade 
tão grande que parecia que nos conhecíamos há anos.
             ― Eu fiquei um bom tempo pensando em uma maneira bem... Humana de fazer isso -  

Damian disse parecendo meio ansioso e eu franzi o cenho curiosa - Então me desculpe se não 
ficar muito bom. 
             ― Do que está falando? - Perguntei com um sorriso.
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             ― Da maneira correta de se convidar uma garota para sair.
Damian explicou e eu quase saltei do banco de tanta felicidade. É claro que eu quero sair com 

você, claro, claro, claro, claro que sim então me convide logo, pensei eufórica.  
             ― E? - Incentivei-o fazendo todo o possível para manter a expressão estável.
             ― Aceita que eu leve você para jantar?
             ― Sim! - Respondi assim que ele terminou a pergunta. Damian riu e desviou o olhar e eu  
refleti por um instante.
             ― Espere - Pedi - É... Hã... Você não está se referindo a jantarmos... Juntos não é?
Indaguei com cautela e ele olhou para mim ainda com o mesmo sorriso zombeteiro.
             ― Acho que você não gostaria muito de jantar comigo, foi por isso que eu perguntei se eu 
posso levar você para jantar. - Esclareceu Damian e eu suspirei.
             ― Ah bom,é bem melhor assim. - Salientei aliviada.
             ― Amanhã às oito está bom? - Perguntou ele.
             ― Está ótimo - Concordei abrindo a porta - Até amanhã então. - Eu disse tentando conter o 
tom eufórico da minha voz. 
             ― Até lá.
             Ouvi-o dizer assim que saí do carro, mal fechei a porta e ele saiu com o carro manobrando 
tão bem que era humanamente impossível. O Eclipse deslizou pela rua asfaltada sem fazer barulho e 
sumiu na direção da saída do condomínio. Eu mal cabia em mim mesma de tanta felicidade, quase 
saltitei até o portão da minha casa que Lucas segurava aberto. Sorri para ele e entrei, a calçada de  
pedras que conduzia até a entrada da casa parecia feita de algodão. Abri a porta e corri para a 
cozinha com um sorriso enorme nos lábios, estaquei perto da porta assim que ouvi as vozes de 
Mariana e tia Márcia. Se eu entrasse toda feliz e radiante teria que dar algumas explicações, o que eu 
não queria fazer. Respirei fundo e refiz a mesma postura que estava quando saí e entrei, dois pares 
de olhos fulguram para mim assim que pus o pé na cozinha.
             ― Nossa, como você voltou rápido. - Mariana observou voltando o olhar para o livro de  
receitas.
             ― O mercado não é muito longe.
             Me esquivei colocando as sacolas na bancada. Néftis praticamente voou de cima do armário 
que estava deitada e se entrelaçou nas minhas pernas. Olhei de forma interrogativa para ela. Parecia 
que quando ela estava com fome esquecia o medo que sentia de Damian, ou talvez porque para meu 
total desgosto, ele não havia nem feito menção de me tocar.
             ― Trouxe minha encomenda? - Mariana perguntou e fui grata por ela ter mudado de assunto.
             ― Sim, está aqui.
             Falei enquanto colocava o que ela pediu na bancada, peguei um dos pacotes de ração e o  
abri. Quando fui na direção do prato de Néftis ela quase me derrubou passando como um raio entre 
minhas pernas. Eu sorri enquanto me agachava para encher o pratinho de alumínio dela, assim que 
terminei de enchê-lo Néftis começou a atacar a comida.
             ― Você está mesmo com fome hein? 

Perguntei com carinho enquanto passava minha mão em seu pelo macio e branco. Levantei e 
guardei o pacote de ração no armário e fui buscar os outros.
             ― Por que está fazendo esse bolo? - Especulei.
             ― Ah... é que eu quero ter alguma coisa especial para servir aos meus amigos, esqueceu que  
eles virão aqui no sábado? - Ouvi-a perguntar enquanto fechava o armário.
             ― É mesmo, eu tinha esquecido. - Falei enquanto pegava meus bombons.
             ― Vai me esperar para fazer o resto amanhã não é?

Tia Márcia indagou parecendo preocupada, não era segredo para ninguém que Mariana era 
um desastre na cozinha.
             ― Claro, não quero estragar todo o trabalho que tivemos para fazer esse bolo.
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Mariana disse guardando as coisas na geladeira.
             ― Ótimo, então até amanhã garotas o jantar está no forno.
Tia Márcia disse saindo pela porta da cozinha.
             ― Até amanhã. - Mariana e eu dissemos em uníssono.
             ― Esses seus amigos devem ser muito especiais para justificar você tentar fazer um bolo, você 
odeia cozinhar. - Observei pegando um copo e enchendo-o de suco de morango e sentei em uma das 
banquetas ao lado da bancada.
             ― Eles são ótimos, são muito legais você vai adorá-los, mas tomara que o irmão deles venha 
também, ele é lindo... Perfeito na verdade. - Mariana falou encolhendo os ombros e relaxando-os em 
seguida, revirei os olhos.
             ― Bem que eu achei estranho você estar assim toda eufórica por causa de uma tarde de  
estudo. - Observei com ironia e ela empinou o nariz fazendo uma cena de ofendida.
             ― E o que tem de mal torcer para que o irmão mais velho e maravilhoso deles venha trazê-los  
e daí eu poderia convidá-lo para entrar e tomar um café...
             ― Vir trazê-los? - Estranhei - Que idade eles tem? Onze, doze?
             ― Não é claro que não,é que eles são muito unidos sabe? Os pais deles morreram há alguns  
anos. Aí o irmão mais velho se sente super responsável por eles, quase toda a noite ele vai buscá-los 
depois da aula. - Mariana esclareceu e eu suspirei me sentindo meio culpada.
             ― Ah bom, entendi. - Eu podia compreendê-los já que também tinha perdido meus pais e me 
sentia responsável por Ágatha mesmo ela sendo somente dois minutos mais jovem que eu.
             ― E é por isso mesmo que estou torcendo para que ele também venha o que é bem provável. - 
Mariana disse esperançosa e eu ri.
             ― Vou ficar torcendo por você. - Assegurei com um ar divertido.
             ― Obrigada, vou me arrumar para ir à aula.
             Ela disse saindo da cozinha e eu fechei os olhos por um segundo imaginando como seria meu 
encontro com Damian. Eu estava radiante e mais ansiosa do que eu poderia imaginar conseguir 
ficar, larguei meu copo vazio na bancada e subi correndo para meu quarto. Assim que entrei liguei o 
rádio em uma estação qualquer e abri o guarda-roupa. Refleti por um momento que tipo de roupa 
deveria usar, Damian não havia me dito que tipo de lugar iria me levar então eu não fazia ideia de 
que roupa usar. Abri a parte do guarda-roupa onde ficavam os vestidos e peguei um cabide. Um 
longo rosa escuro, não, pensei recolocando o cabide no lugar, peguei outro. Branco curto com decote 
nas costas,  muito ousado,  pensei  colocando-o de volta no lugar.  Finalmente peguei um que me 
agradou, era sem alças, azul escuro, justo na parte de cima e rodado na saia.
             Fui para o banheiro e experimentei o vestido estilo balonê. Ficou perfeito e me decidi por ele. 
Depois de o guardar, desci para cozinha e peguei meu jantar no forno. Depois de lavar a louça que 
sujei, voltei para o quarto. Depois de escovar os dentes e vestir uma camisola, me joguei na cama e 
liguei a tevê. É claro que quase não consegui prestar atenção ao episódio do NCIS, já que o encontro 
do dia seguinte ocupava meus pensamentos.
             Estava ansiosa para ficar perto dele outra vez, horas antes eu estava totalmente deprimida  
achando que nunca mais fosse vê-lo, e de repente iria sair com ele. Eu havia adorado a maneira 
como ele havia me convidado, Damian parecia sempre tão seguro e confiante mas naquele momento 
pareceu um humano normal. Eu mordi o lábio reprimindo um sorriso de satisfação e desliguei a 
televisão  colocando  o  controle  remoto  no  criado  mudo  e  abracei  Néftis.  Quanto  mais  cedo  eu 
dormisse mas rápido o tempo passaria. Fechei os olhos e me concentrei em esvaziar a mente, tirar 
Damian dos meus pensamentos, eu ri com ironia, isso era impossível.
             Como todos os outros dias da semana, em que eu não vira Damian, a sexta-feira pareceu se 
arrastar pois mais horas do que realmente tinha. Mal consegui me concentrar no trabalho e não 
esperei um segundo a mais da minha hora de sair.
             ― O quê? Você não vai à aula hoje? - Juliana perguntou incrédula quando me viu saindo.
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             ― Não, tenho outro compromisso hoje. - Justifiquei sem querer dar explicação. 
             ― O que eu digo para o Rodrigo se ele perguntar porque não foi na aula?
             ― Diga que tive um compromisso só isso.
Respondi apertando frenéticamente o botão do elevador.
             ― E não vai me contar que compromisso é esse?
Juliana inqueriu com cumplicidade quando a porta do elevador se abriu, entrei.
             ― Outro dia eu conto, prometo.
             Prometi acenando antes da porta se fechar. Eu não iria à aula naquele dia, tinha que me  
arrumar, e ainda por cima dar um jeito de não ter que dar explicações à Mariana, já que ela não tinha 
aula na sexta-feira. Atravessei o estacionamento como um raio e entrei no meu carro. Atirei minha 
bolsa no banco do passageiro e puxei o cinto de segurança, liguei o carro e segundos depois estava 
no trânsito a caminho de casa. Olhei para o céu completamente azul e suspirei imaginando que a 
noite seria linda e perfeita. Naquela tarde parecia ter mais semáforos fechados do que em todos os 
outros dias ou era porque eu estava muito ansiosa mesmo.
             Depois de passar pelo que eu tive a impressão de pareceram mil semáforos fechados  
finalmente atravessei os portões da minha casa. Deixei o carro na garagem e dei a volta para entrar 
pela porta da frente, ouvi o rádio ligado a todo volume. Vinha do quarto de Mariana é claro, mas 
pelo menos a música era linda, levo Comigo  do Restart e eu achava aquela música muito bonita - 
mesmo não sendo fã da banda de adolescentes. Mesmo assim não parei para prestar atenção nela, 
fui direto para o meu quarto. Joguei minha bolsa sobre a cama e me livrei das minhas sandálias, fui 
me livrando também das minhas roupas enquanto ia para o banheiro. Quando cheguei ao box liguei 
o chuveiro bem forte pois estava calor e entrei debaixo da água quase fria.
              Depois do banho, vesti um short e uma blusa de alças. Penteei meus cabelos e voltei para o  
quarto e sentei na cama enquanto pintava as unhas dos pés, depois de alguns minutos eu tinha 
terminado de pintar as das mãos também. Eu soprava minhas unhas para que o esmalte secasse 
mais rápido quando Mariana passou em frente a porta e parou.
             ― Você em casa a essa hora numa sexta-feira? - Ela espantou-se.
             ― Não fui à aula hoje. - Falei antes de soprar o esmalte outra vez.
             ― E falando nisso eu fui lá na academia hoje de manhã. - Mariana informou sentando na  
cama.
             ― É mesmo?  - Perguntei cética, Mariana não gostava muito de exercícios e eu não tinha 
levado muita fé na sua iniciativa de se matricular na academia.
             ― Sim e já me matriculei, vou começar na segunda. - Disse sem muito entusiasmo. 
             ― Conheceu o Rodrigo? - Perguntei vendo-a pegar o vidro de esmalte.
             ― Conheci, ele é muito lindo adorei ele.

Mariana disse parecendo um pouco animada demais e eu franzi as sobrancelhas, será que 
Rodrigo tinha adquirido mais uma fã? Yasmim não ia gostar disso.
             ― É ele é demais, mas prepare-se para suar a camisa hein? - Avisei-a antes de soprar minhas 
unhas de novo, Mariana franziu o cenho e me olhou de cima a baixo.
             ― Vai sair? - Ela perguntou parecendo estranhar o fato.
             ― Sim. - Respondi lacônica enquanto me levantava.
             ― Mesmo? - Mariana perguntou incrédula.
             ― Sim. - Mantive o mesmo tom enquanto abria o guarda-roupas.
             ― Eu não posso acreditar nisso! Você Lavígnia Durani vai sair em uma sexta-feira à noite?!  
Isso é demais para mim. - Ela exagerou e eu torci o nariz .
             ― Não precisa exagerar tanto. - Resmunguei com uma careta e ela riu.
             ― Desculpe Lavígnia, é que eu nem lembro da última vez que você saiu com alguém, vai sair  
com alguém não é?
             ― É claro que sim. - Afirmei pegando meu vestido.

            ♦             ♦ 169169  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

             ― Sério? E quem é? - Mariana perguntou arrumando a postura.
             ― Você não o conhece.
             ― É aquele que a Cris viu com você? - Ela perguntou mudando o tom de voz e eu suspirei. 
             ― Ele mesmo. - Assenti colocando o vestido em cima da cama.
             ― Qual o nome dele? Onde o conheceu? Você gosta dele? Como ele é? Posso conhecê-lo? - 

Mariana disparou a perguntar e eu a olhei perplexa, como um ser humano podia falar rápido 
daquele jeito?
             ― Calma - Pedi levantando as mãos - O que é isso? Um interrogatório policial? - Caçoei e ela  
fez uma careta.
             ― Quase isso, só que sem armas e algemas. E então não vai me contar?  - Ela cobrou e eu  
revirei os olhos enquanto escolhia uma sandália que combinasse com o vestido, não tinha como 
escapar.
             ― Está bem, o que quer saber? - Me rendi e ela sorriu.
             ― Qual o nome dele? - Inqueriu ela mais eufórica que eu.
             ― Damian. - Falei reparando que o nome saía como uma carícia pelo meus lábios.   
             ― Damian? - Repetiu ela - Que nome bonito e ele é tão bonito quanto o nome?
             ― Você nem faz ideia. - Falei com extrema sinceridade.
             ― Nossa! Estou ansiosa para comprovar isso, ele vai vir aqui?
             ― É claro. - Afirmei escolhendo uma sandália prateada de salto fino e não muito alto, 
Mariana pulou da cama batendo palmas.
             ― Ótimo, estou tão curiosa para conhecer seu namorado.
             ― Ele não é meu namorado Mariana, só vamos sair.
             ― Ah... - Ela fez um muxoxo - É quase a mesma coisa, a que horas ele vai vir aqui?
             ― Às oito. - Respondi vendo que ela parecia mais ansiosa que eu por aquele encontro.
             ― Ótimo, deixe que eu atenda a porta está bem? Quero ver se ele é como a Cris me falou. -  
Pediu ela e eu imaginei se ia ficar com cara de boba quando o visse.
             ― Tudo bem. - Concordei passando a mão pelos meus cabelos ainda molhados.
             ― Bem, eu vou lá terminar o meu bolo maravilhoso antes que a tia Márcia vá embora e deixe  
que eu o destrua por completo. - Mariana informou saindo e eu ri. - Se precisar de ajuda para se  
arrumar é só me chamar. - Ela gritou do corredor.
             ― Está bem.
             Gritei de volta me perguntando como é que eu havia pensado que poderia esconder alguma 
coisa dela. Voltei ao banheiro e me olhei no espelho por um bom tempo, eu não queria parecer 
muito exagerada então optei por passar algumas camadas de máscara preta nos cílios depois de 
passar uma sombra da mesma cor do vestido. Mais tarde eu passaria somente uma camada de gloss 
nos lábios para completar a maquiagem. Como faltava muito tempo até que Damian viesse me 
buscar,  fui para a cozinha. Mariana cobria o bolo com chantili  como se ele fosse mordê-la e tia  
Márcia olhava divertindo-se com a cena.
             ― Como você está bonita, qual é a ocasião? - Tia Márcia falou assim que me viu.
             ― Ela vai sair com o namorado. - Mariana falou com naturalidade enquanto espalhava o  
chantili com cuidado exagerado.
             ― Eu não sabia que você tinha namorado Lavígnia.
Observou ela espantada e eu suspirei impaciente.
             ― Ele não é meu namorado, a Mariana é que gosta de ficar fazendo tempestade em copo 
d'água. - Protestei enquanto pegava duas barras de cereal no armário.
             ― Mas é como se fosse eu já disse, nenhum cara convida uma garota para sair se não estiver  
interessado e só pelo milagre de você ter aceitado já diz tudo.
             Retrucou ela compenetrada em não estragar o bolo e eu suspirei olhando para tia Márcia.
             ― Ela só ouve o que quer ouvir. - Justifiquei dando de ombros e ela riu.
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             ― Eu sei, conheço essa menina muito bem. - Ela falou pegando sua bolsa e lançou um olhar 
crítico para Mariana. - Tem certeza que quer fazer isso sozinha? Eu posso ficar mais um pouco para 
ajudá-la...
             ― Não, não obrigada. Eu quero aprender a fazer isso, não deve ser tão difícil só enfeitar um  
bolo. - Mariana disse dispensando a ajuda.
             ― Então está bem, até segunda então. - Disse ela saindo pela porta da cozinha.
             ― Até segunda.
             Eu disse antes dela virar as costas e Mariana estava tão concentrada em sua tarefa que nem  
respondeu.  Abri  uma barrinha de  cereal  e  mordi  um pedaço enquanto olhava minha prima se 
atrapalhando toda. Quando terminei, abri a outra barrinha e comi acompanhada de um copo de 
suco de laranja.   
             ― Que horas seus amigos virão amanhã? - Perguntei só para puxar assunto.
             ― Às duas, vai estar em casa não é? Quero que você os conheça. - Ela disse raspando a barra  
de chocolate no ralador.
             ― Acho que não tenho nenhum programa para amanhã à tarde.
             ― Que bom, pode pegar as cerejas para mim por favor? - Mariana pediu batendo o ralador no 
prato para tirar as lascas de chocolate.
             ― Claro. - Concordei indo até a geladeira, abri-a e procurei pelas cerejas. Quando encontrei o 
vidro e peguei e coloquei sobre a bancada. - Está aqui. 
             ― Obrigada, olha eu quero que ele fique assim. - Mariana apontou para a foto no livro de 
receitas.
             ― Acho que não é muito difícil de fazer. - Observei.
             ― Ótimo, então me ajude. - Mariana ordenou colocando um punhado de raspas de chocolate 
na minha mão.
             ― Está bem. - Concordei olhando para a foto, com cuidado joguei as lascas contra a lateral do 
bolo. As lascas do chocolate prenderam-se no chantili dando uma aparência muito bonita.
             ― Perfeito, como você conseguiu? - Mariana parecia admirada e eu ergui uma sobrancelha.
             ― Eu só joguei. - Expliquei erguendo uma sobrancelha.
             ― Então jogue no resto que eu coloco as cerejas isso é bem mais fácil.

Ela disse abrindo o vidro das cerejas e eu joguei as lascas de chocolate em toda a lateral do 
bolo e algumas por cima. Mariana rodeou com cerejas e tirou o excesso de chocolate. 
             ― Ficou lindo - Ela disse admirada - Parece até que foi comprado pronto.
             ― Está lindo mesmo. - Elogiei indo até a pia para lavar as mãos.
             ― E todo mundo participou um pouquinho, tia Márcia fez a massa e recheou, eu cobri e você  
decorou. Nada como o trabalho em equipe.  -  Mariana disse toda feliz olhando o bolo de vários 
ângulos e eu ri.
             ― É mesmo. - Concordei.
             ― Vou buscar minha câmera, preciso registrar esse momento. - Ela disse saindo da cozinha 
me deixando perplexa, ela tinha cada ideia. - Aqui está - Ela me entregou a câmera - Tire uma foto  
nossa por favor. - Mariana pediu e eu assenti.
             ― Você é maluca! - Falei vendo-a no visor de LCD, Mariana fez uma pose engraçada e eu ri  
enquanto tirava a foto. - Pronto.
             ― Agora você. - Ela disse pegando a câmera da minha mão.
             ― Mas eu não fiz quase nada. - Protelei.
             ― É claro que fez, colocou as lascas de chocolate agora vá para lá. - Ela colocou a mão nas  
minhas costas e me empurrou, achei melhor não discutir. - Agora sorria. Que lindo, vou colocar na 
minha  coleção.  -  Ela  disse  olhando  para  o  visor  e  eu  balancei  a  cabeça  conformada  com  a 
originalidade dela.
             ― Sua primeira aventura na cozinha que deu certo. - Acrescentei e ela fez uma careta.
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             ― Tudo na vida tem a sua primeira vez, oras. Que horas são? - Mariana perguntou olhando 
em volta. Olhei no visor do micro-ondas.
             ― Seis e meia. - Falei tranquilamente e ela arregalou os olhos.
             ― Nossa! Está muito tarde, abra a geladeira para mim por favor. - Ela pediu pegando o bolo e  
eu corri para abrir a geladeira.
             ― Mas o que foi? Você não tem aula hoje, por que a pressa? - Inqueri sem compreender.
             ― Não estou falando disso, estou dizendo que está tarde para arrumar seu cabelo.
Sentenciou ela fechando a porta da geladeira.
             ― O quê?! - Perguntei meio alarmada.
             ― Você vai sair daqui a uma hora e meia e seu cabelo ainda está molhado! Temos que  
arrumar isso. - Mariana disse com praticidade pegando o interfone.
             ― Jéferson? O amigo da Lavígnia vai vir buscá-la às oito então deixe ele entrar está bem? 
Certo então, obrigada. - Ela acrescentou depois de uma pausa.
             ― Espere, como assim dar um jeito no meu cabelo? - Perguntei.
             ― Chapinha e escova modeladora, vamos. - Ela disse pegando minha mão e me puxando 
escada acima.
             ― Tem certeza que isso é necessário? - Perguntei receosa, não gostava de chapinha passando  
pelos meus cabelos gostava deles ao natural.
             ― Tenho eu vou buscá-las.
             Mariana disse sumindo pelo corredor e eu entrei no quarto, era melhor não resistir. Fui até o 
banheiro e vi que meus cabelos estavam úmidos ainda mas iriam secar completamente até as oito.  
Eu passava a mão por eles quando Mariana entrou com uma nécessaire preta na mão, ela a colocou 
na bancada e puxou um banquinho que tinha deixado na porta.
             ― Sente-se aqui por favor. - Ela pediu fazendo graça e eu concordei.
             ― Meus cabelos são seus, faça o que achar melhor. - Dei minha permissão sabendo que 
Mariana sabia muito bem o que ia fazer.
             ― Nem acredito que você vai me deixar finalmente mexer nos seus cabelos. - Ela falou  
ligando a chapinha.
             ― Tudo na vida tem sua primeira vez não é? - Repeti as palavras dela.
             ― Claro. - Ela disse rindo ao pegar um pente. - E então como ficou?
             Mariana perguntou uma hora depois quando finalmente largou seus objetos de trabalho. 
Levantei e olhei no espelho, tinha ficado lindo. Lisos até a metade e com cachos suaves nas pontas.
             ― Adorei, você é ótima nisso. - Elogiei olhando de todos os ângulos.
             ― Obrigada, eu sei. - Mariana disse empinando o nariz.
             ― A modéstia é sua maior qualidade hein? - Brinquei.
             ― É verdade, eu sou modesta, bonita, inteligente, culta, educada, charmosa, simpática,
honesta e graciosa. - Exagerou ela e eu ri.
             ― Resumindo você não tem um defeito sequer. - Entrei no clima de zombaria.
             ― Não na verdade eu tinha um, era convencida mas já me livrei disso e agora sou perfeita.  
Ela disse e nós duas caímos na risada.
             ― Está bem, chega disso. Você tem que se vestir, vou buscar seu vestido.
             Ela disse sumindo pela porta e eu aproveitei para escovar os dentes, ainda enxaguava a boca 
quando ela voltou com meu vestido. Comecei a tirar a roupa enquanto Mariana tirava o vestido do 
cabide. Minutos depois eu já estava toda arrumada.
             ― Ah... Está linda Lavígnia. - Mariana elogiou cruzando as mãos embaixo do queixo.
             ― É mesmo? - Perguntei incerta.
             ― Claro que sim, está linda. - Assegurou ela.
             ― Obrigada. - Agradeci dando uma última olhada no espelho.
             ― E passe alguma coisa nos lábios, só para realçar. - Mariana aconselhou enquanto guardava 
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suas coisas.
             ― Está bem.
             Falei já pegando o gloss enquanto ela saía pela porta. Passei o gloss transparente e me 
perguntei se não estava muito exagerada, torci o nariz olhando minha imagem no espelho. Não, 
pensei voltando para o quarto. Tudo pronto, pensei e quando estava saindo do quarto lembrei que 
havia esquecido do perfume, voltei correndo para o banheiro e borrifei um pouco. Saí do quarto 
desligando a luz mas deixando a porta aberta para Néftis entrar. Quando estava no meio da escada 
ouvi a campainha soar e meu coração disparou, parei respirando fundo e vi Mariana correr para 
atender a porta. Tenha calma Lavígnia, eu disse a mim mesma pois estava tão nervosa quanto uma 
adolescente em seu primeiro encontro.
             ― Boa noite. - Ouvi aquela voz linda e sedutora, alguns segundos depois de Mariana ter  
aberto a porta.
             ― Hã... É... Bo-boa noite.

Ouvi a voz atrapalhada de Mariana e ri  enquanto descia os outros degraus,  eu já previa 
aquela reação da parte dela.
             ― Lavígnia já está pronta? - Damian perguntou com aquela voz aveludada e mesmo sem tê-
lo visto ainda senti minhas pernas tremerem.
             ― É... Quem? Hã... Ah é claro a Lavígnia, Lavígnia ela está pronta eu acho.
             Assim que alcancei o hall de entrada vi Mariana parada segurando a porta parecendo  
paralisada enquanto Damian a olhava divertido. Ele voltou aqueles olhos azuis para mim assim que 
apareci e seu sorriso foi desaparecendo aos poucos, me perguntei se tinha feito algo errado, será que 
é a minha roupa?
             Pensei olhando para meu vestido. Mariana se virou bem devagar para mim e senti o ar faltar 
assim que  pude  ver  Damian.  Ele  estava  absolutamente  incrível,  lindo,  irresistível  era  a  melhor 
definição para aquele ser perfeito parado na porta da minha casa.  Ele  estava todo de preto,  eu 
amava quando ele se vestia de preto pois ele parecia ficar ainda mais lindo. Vestia jeans e camisa 
social com as mangas dobradas até o cotovelo, alguns botões estavam abertos deixando uma parte 
de seu peitoral perigosamente à mostra.    
             ― Oi. - Murmurei frente ao olhar intenso dele.
             ― Boa noite, Lavígnia.
             Ele disse meu nome como que acariciando cada letra, Mariana olhava boquiaberta para ele,  
como eu esperava. Me aproximei afim de fazê-la parar de fazer papel de idiota - coisa que era bem 
difícil comigo agindo da mesma maneira. Mariana olhava atordoada para Damian e não olhou na 
minha direção um segundo sequer, eu ri e olhei para ela.
             ― Damian, esta é minha prima Mariana. - Apresentei-a e ela me olhou como se estivesse  
saindo de um transe.
             ― É um prazer. - Damian disse educado e Mariana olhou para ele de novo.
             ― O prazer é todo meu acredite. - Ela balbuciou e eu pigarreei.
             ― Vamos? - Damian olhou para mim e fui em sua direção.
             ― Até mais tarde Mariana. - Falei passando por ela.
             ― Hã... Está bem, divirta-se.
             Ela desejou olhando estonteada para o Eclipse de Damian, reluzindo bem na nossa porta. 
Mariana ficou parada na porta enquanto ele me conduzia para o carro, ele abriu a porta para mim, 
entrei e lancei um olhar divertido para Mariana assim que ele a fechou.
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                 ― Ela está bem? - Damian perguntou com escárnio assim que assumiu o volante, eu 
olhei boquiaberta para ele.
             ― Acho que acabo de descobrir um defeito em você.
             ― É mesmo? E qual é? - Perguntou ele manobrando o carro pela calçada ao redor do 
gramado em direção ao portão.
             ― É convencido. - Afirmei vendo-o rir.
             ― Coloque o cinto - Ordenou ele - Não quero que corra nenhum tipo de perigo.
             ― Onde vamos? - Indaguei assim que acabei de prender o cinto.
             ― Logo você vai saber. - Ele disse olhando para a frente.
             ― Você adora não responder minhas perguntas, não é?
Protestei e ele olhou para mim por um instante.
             ― É que a maioria das perguntas que você faz são erradas.
Concluiu ele e eu balancei a cabeça sem acreditar.
             ― Mas agora não precisa mais me dar evasivas, já sei de tudo. - Lembrei-o.
             ― Isso é um problema.
             ― Por quê? - Estranhei e ele balançou a cabeça de leve. - Pergunta errada? - Indaguei 
levantando uma sobrancelha.
             ― Pergunta errada. - Confirmou ele e eu suspirei derrotada.
             ― Quando vai responder minhas perguntas afinal? - Inqueri vendo o canto de sua boca se 
curvar em um sorriso.
             ― Um dia. - Esgueirou-se ele.
             ― Um dia. - Resmunguei e ele riu.
             ― Você não pode se contentar em saber somente aquilo que precisa saber?
Damian perguntou me olhando pelo canto do olho.
             ― Não quando tenho a impressão de que estão me escondendo alguma coisa importante, e 
que eu tenho o direito de saber. - Retruquei e ele suspirou.
             ― Pode ser só sua imaginação. - Damian supôs e eu fiz uma careta.
             ― Nem tente pois não vai conseguir me enganar está bem? Eu sei que tem mais alguma coisa.  
- Eu disse sondando sua expressão mas ele apenas sorriu.
             ― Quem sabe um dia você descubra. - Ele caçoou.
             ― Hmmm. - Soltei o ar com força desviando o olhar para a janela. Ouvi sua risada.
             ― Que tal esquecermos disso esta noite? - Sugeriu Damian e eu o olhei de novo.
             ― Nada de mistérios? - Perguntei esperançosa e ele ficou em silêncio por um instante 
ponderando.
             ― E nada de perguntas erradas. - Sentenciou ele e eu suspirei.
             ― Está certo. - Concordei percebendo que ele manobrava o carro por um estacionamento  
iluminado por chamas dentro de latas presas em taquaras, parecia um luau na praia.
             ― Chegamos. - Damian informou desligando o carro, olhei pela janela e quando me dei conta  
ele já havia saído do carro. Peguei minha bolsa e quando fui abrir a porta, Damian a abriu para mim.
             ― Obrigada.
             Eu disse saindo do carro e olhando em volta. Foi só aí que percebi um grande espaço escuro 
logo  à  frente  e  o  marulhar  de  ondas  pequenas.  Estávamos  em  frente  ao  Guaíba,  olhei  para  o 
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restaurante de tijolos vermelhos e grandes janelas de vidro ao meu lado. 
             ― Vamos?
             Convidou ele me oferecendo o braço, que eu aceitei com um largo sorriso. Passamos pelo hall 
iluminado pelas mesmas chamas que haviam no estacionamento e passamos pelas imensas portas 
de  vidro  abertas.  Dei  uma  rápida  olhada  pelo  ambiente  sofisticado  e  agradeci  à  Mariana 
mentalmente por ter me dado uma ajuda com meu visual, todas as mulheres que pude ver estavam 
impecáveis. Damian falou alguma coisa para o maître que usava um smoking.
             ― Certamente senhor Moreton, me acompanhe por favor.
             O maître fez uma mesura e nos conduziu até uma mesa ao lado de uma das janelas grandes,  
em forma de arco como todas as outras. O vidro das janelas era escuro mas não impedia a vista de 
uma pista de dança na rua com o mesmo tipo de iluminação, o maître puxou a cadeira para mim e 
eu sorri em agradecimento enquanto me sentava. Ele nos entregou o cardápio e saiu.
             ― E então, gostou do lugar? - Damian me perguntou com um brilho divertido nos olhos.
             ― Adorei.
             Foi tudo que eu disse olhando em volta, todas as mesas eram redondas e cobertas por uma  
toalha  branca  e  outra  verde  limão  menor.  As  cadeiras  eram  de  madeira  e  tinham  formas 
arredondadas e charmosas. Uma grande porta de vidro escuro a uma mesa de nós estava aberta e 
dava para a pista de dança onde alguns casais dançavam. A música vinha de um piano tocado ao 
canto do salão por um senhor de cabelos brancos que também usava um smoking.    
             ― Fico feliz com isso. - Ele disse assim que meus olhos encontraram os dele.
             ― Foi você que escolheu esse lugar? - Perguntei desconfiada e ele torceu o nariz.
             ― Hmmm, não exatamente. - Admitiu ele e eu franzi as sobrancelhas.
             ― Harriet? - Indaguei achando que a irmã dele tinha algo a ver com aquilo.
             ― Sim, como pode imaginar eu não frequento muitos lugares como esse.
             Damian disse varrendo o lugar com uma olhada rápida, eu compreendia muito bem porque.  
Mas por que Harriet conheceria bons restaurantes? Afinal de contas, eles eram iguais.
             ― E ela sim? - Inqueri confusa.
             ― Ela gosta de experiências novas, se é que me entende. - Ele disse me olhando com cautela e  
eu engoli em seco.
             ― Espero que esteja falando de comida. - Confessei com um leve tom de alarde na voz e ele 
riu.
             ― É isso mesmo.
             ― Melhor assim. - Suspirei pegando o cardápio encadernado com um papel fino que tinha  
um toque aveludado e vermelho. - Mas como? - Perguntei assim que a ficha caiu, eu achava que eles 
não comiam nada. 
             ― Ela é corajosa. - Damian disse dando de ombros e eu apertei os lábios, coragem era fazer o 
contrário, pensei com escárnio.
             ― Hmmm. - Sibilei tentando não formar a imagem na minha cabeça.
             ― E além do mais isso não é nada difícil para Maureen.
             ― Maureen? - Repeti curiosa.
             ― Sim. - Ele disse erguendo as sobrancelhas.
             ― Eu sei, eu lembro mas por que não é difícil para ela? Ela não é... - Segurei a palavra já que 
estávamos em público.
             ― Maureen é bem diferente do resto de nós, você nem pode imaginar o quanto. - Damian 
falou enigmático e eu olhei para ele sem entender.
             ― Muito diferente? - Especulei interessada.
             ― Ah... Sim, muito. - Damian falou me deixando mais curiosa ainda.
             ― Mas então ela não é... Você sabe.     
             ― Sim ela é mas é muito diferente. - Estreitei os olhos abaixando o cardápio.
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             ― Interessante, vai me contar algum dia? - Perguntei meio irônica e seus lábios lindos  
curvaram-se em um sorriso mais lindo ainda.
             ― Vou, isso não é um segredo de estado, mas será a única coisa que você vai saber que  
George e os outros não sabem. - Damian provocou e eu arregalei os olhos mordendo a isca.
             ― Mesmo?
             ― Mesmo. - Prometeu ele e nos olhamos em silêncio por alguns segundos.
             ― Vou cobrar isso. - Avisei voltando a olhar para o cardápio.
             ― Eu sei. - Murmurou ele quando um garçom se aproximou.
             ― Vão querer algo para beber? - Ele perguntou com suavidade e eu me decidi olhando o 
cardápio.
             ― Um drinque de frutas tropicais para mim sem álcool, por favor. - Pedi vendo-o anotar meu 
pedido.
             ― E o senhor? - Ele voltou-se para Damian e eu ri mordendo o lábio em um divertimento 
cruel.
             ― Uísque sem gelo. - Damian disse parecendo divertir-se com minha reação de espanto assim 
que o garçom se afastou. - Divertido? - Ele inqueriu estreitando os olhos e eu olhei para baixo por 
um instante.
             ― Achei que não fosse pedir nada. - Falei admirada.
             ― Só para manter as aparências. - Elucidou ele e eu entendi.
             ― Claro. - Concordei voltando a olhar o cardápio em dúvida.
             ― Por que pediu seu drinque sem álcool? Não gosta?
             ― Não gosto de nada que possa trazer algum dano à minha saúde. - Expliquei correndo os 
olhos pelos nomes dos pratos.
             ― Por isso é vegetariana? - Damian perguntou e eu levantei os olhos surpresa.
             ― Como sabe disso? Não lembro de ter lhe contado. - Eu disse franzindo o cenho e ele sorriu.
             ― Eu sei e isso basta.
             ― É mesmo? E como soube? - Inqueri estreitando os olhos e levantando o queixo, Damian riu  
e olhou para o lado por um momento.
             ― Ouvi você conversando com sua prima sobre isso. - Confessou ele e eu abri a boca sem 
entender.
             ― Você ouviu? - Perguntei em voz baixa e ele assentiu.
             ― Parece surpresa. 
             ― Hã... Como você... Ouviu isso? - Perguntei curiosa.
             ― Posso ouvir muitas coisas.
             Ele disse num tom de voz mais baixo, umedeci o lábio com a ponta da língua. Coisa que eu  
costumava fazer quando estava tentando entender alguma coisa e vi que Damian acompanhou isso 
com interesse.  
             ― Mas então, estava perto da minha casa quando ouviu isso.

Afirmei ignorando as batidas frenéticas do meu coração causada por aquele olhar. Damian 
voltou os olhos para os meus com um sorriso suspeito.
             ― Estava. - Ele confirmou quando o garçom apareceu com nossas bebidas, ele as colocou na 
mesa e logo se afastou. Mantive a mesma expressão desconfiada e Damian riu.
             ― O que foi? - Ele perguntou.
             ― Quando exatamente estava perto da minha casa? - Insisti.
             ― Não dá para mudarmos de assunto? - Ele pediu parecendo meio culpado.
             ― Nada de mistérios. - Lembrei a ele antes de provar minha bebida.
             ― Eu estava no seu quarto não lembra? 
             Ele lembrou-me e eu estreitei os olhos, voltando àquele dia ou melhor noite. Lembrei de 
quando Mariana havia me provocado dizendo que eu não engordava porque comia mato e eu a 
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chamei de carnívora inveterada.  
             ― Ah sim... Mas quanto tempo ficou lá?
Especulei lembrando que havia se passado um espaço de tempo entre aquela conversa na cozinha e 
quando entrei no quarto.
             ― Tempo suficiente para saber o que eu precisava.

Ele disse evasivo e eu tomei outro gole da minha bebida, estava ótima. Mas lancei um olhar 
curioso para o uísque dele. Damian sorriu e pegou o copo sorvendo um gole me deixando admirada.
             ― Pensei que não bebesse coisas desse tipo... - Revelei erguendo as sobrancelhas.
             ― Ora Lavígnia, eu ainda aprecio certos... prazeres humanos. - Damian disse me lançando 
um olhar cheio de segundas intenções e eu arfei ruborizando imediatamente. 
             ― Damian... - O repreendi evitando seu olhar e ele riu.
             ― Você fica ainda mais linda quando está constrangida sabia? - Perguntou todo sedutor e eu  
mordi o lábio numa atitude de timidez - Estamos em público Lavígnia... - Ele disse me confundindo 
e eu o olhei sem compreender.
             ― E?
             ― E ao menos que queria que eu faça com você o que estou com vontade de fazer agora,é  
melhor parar com isso.

Damian avisou olhando fixamente para meus lábios e eu perdi o ar por uns dois segundos. 
Seus olhos voltaram para os meus com um brilho maroto e eu suspirei.
             ― Certo... - Falei endireitando a postura.
             ― Hum... - Ele sibilou parecendo contrariado e eu o fitei.
             ― O que foi? 
             ― Pensei que gostasse de desafios. - Disse com um sorriso que abalou minhas estruturas.   
             ― Não costumo ceder à desafios. 
             ― Então não tem coragem? - Ele provocou e eu respirei fundo.  
             ― Não, não é isso é que eu sempre fiz o estilo rebelde sabe? Como naquela música do Legião 
Urbana que diz "... E tudo que eu queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra  
ninguém" - Eu disse antes de tomar mais um gole do drinque e ele riu. Comecei a pensar que devia 
ter pedido algo com álcool mesmo.
             ― Isso é interessante. - Damian observou com um brilho desconhecido no olhar.
             ― O quê? - Perguntei incerta.
             ― Saber que você toparia um desafio somente para provar que você é capaz de fazer uma 
coisa, mas que não faria para provar para ninguém que é capaz. - Disse ele me deixando confusa.
             ― Não entendi. - Confessei inocentemente.
             ― Esse é o problema, você é um paradoxo.
             ― Exibido! - Eu o acusei e ele riu, era óbvio que seu cérebro trabalhava bem mais rápido do 
que o meu.
             ― Vamos mudar de assunto antes que você fique mais confusa. - Sugeriu ele e eu torci o  
nariz.
             ― Está bem - Concordei pegando o cardápio - Vou escolher o que eu vou comer.
             Provoquei e o ouvi rir, somente naquele momento é que resolvi dar uma olhada em volta e vi  
que a cada três mulheres naquele restaurante duas olhavam fascinadas para Damian.
             ― Nossa, você está fazendo sucesso. - Observei meio incomodada e ele olhou para o lado  
discretamente.
             ― Você acha? - Ele perguntou sabendo muito bem que a resposta era sim.  
             ― Convencido. - Resmunguei sem olhar para ele, olhei em volta procurando pelo garçom e 
Damian fez um sinal para que ele se aproximasse.
             ― Já vão pedir? - O mesmo garçom que trouxe as bebidas perguntou com um bloquinho na 
mão.
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             ― Sim, eu vou querer pimentão assado com cogumelos refogados e arroz com ervas por  
favor. - Eu disse fechando o cardápio.
             ― E para o senhor? - O garçom se dirigiu a Damian e fiquei curiosa para ver se ele ia topar  
um desafio.
             ― Para mim nada, obrigado.
             ― Com licença. - O garoto assentiu e se afastou.
             ― Difícil demais? - Especulei.
             ― Desagradável demais. - Corrigiu Damian e eu peguei meu copo quase vazio e suguei o 
último gole com o canudinho.
             ― Achei que toparia o desafio. - Provoquei e seus olhos estreitaram-se.
             ― Lavígnia... - Sua voz veio cheia de advertência.
             ― Tá, eu paro.
             ― Melhor assim. - Decidiu ele e eu ri.
             ― Então, Harriet já veio aqui antes? - Indaguei mudando completamente de assunto e  
Damian assentiu.
             ― Veio com Maureen uma vez. - Ele disse aguçando mais ainda minha curiosidade, eu havia  
ficado muito interessada em saber o que Maureen tinha de diferente.
             ― E quem as desafiou? - Brinquei vendo um sorriso dançar em seus lábios.
             ― Ninguém as desafiou, embora Pietro adore provocar Maureen.
             ― É mesmo? - Inqueri mais curiosa ainda.
             ― Sim,às vezes temos algumas janelas quebradas por isso. Maureen não gosta muito de 
brincadeiras e Pietro insiste em ignorar esse fato. - Damian falou cruzando as mãos sobre a mesa e 
eu ri imaginando uma briguinha de irmãos entre vampiros.    
             ― E aí ela acaba o atirando pela janela? - Presumi.
             ― Na melhor da hipóteses. - Ressaltou ele e eu ri outra vez.
             ― Isso deve ser meio perigoso. - Conjecturei levantando as sobrancelhas.
             ― É divertido.
             ― Divertido? - Perguntei incrédula e ele ficou sério de repente.
             ― Só quando o alvo da fúria dela não sou eu.
             ― Ah... Faz sentido. - Concordei girando o copo entre minhas mãos.
             ― Parece contrariada. - Ele observou.
             ― Ainda não me disse porque Maureen é diferente. - Cobrei e ele deu um meio sorriso.
             ― Ah... Ela é a única de nós que pode comer se quiser. Sem que isso seja um sacrifício. - Ele 
disse em voz baixa e tive que me inclinar um pouco para ouvir, fiquei confusa com a explicação dele.
             ― Sério? - Especulei sem compreender.
             ― Sim e é por isso que ela já veio aqui e Harriet bem... Veio tentar a sorte. - Damian disse com 
um sorriso debochado.
             ― E deu certo? - Perguntei curiosa.
             ― Hmmm... Não - Ele disse com um sorriso divertido - Harriet não gostou muito.

Eu ri também mas estava completamente confusa, como uma vampira podia comer como um 
ser humano normal já que eles se alimentavam de outra coisa?
             ― Você percebeu que eu não entendi muito bem não é? - Eu disse para me certificar de que  
ele me explicaria aquilo mais tarde.
             ― É eu percebi mas não se preocupe, explicarei depois.
             Damian prometeu quando o garçom trouxe meu prato que exalava um aroma delicioso e 
parecia ótimo. Fiquei entusiasmada porque haveria um depois onde ele me explicaria sobre aquele 
assunto, isso significava mais tempo com ele.       
             ― Obrigada. - Agradeci ao garçom que sorriu e se afastou, Damian suspirou parecendo meio  
exasperado.
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             ― O que foi? - Perguntei indiferente pegando um garfo.
             ― Nada. - Esgueirou-se e eu larguei o garfo olhando para ele com repreensão.
             ― Então porque nada deixou você irritado? - Ironizei.
             ― Não estou irritado. - Desmentiu ele e eu resolvi desistir, provei minha comida.
             ― Humm... Que delícia. - Elogiei vendo que Damian prestava atenção a cada movimento 
meu. - O que foi? - Indaguei constrangida.
             ― Nada é que você é tão... fascinante. - Damian disse parecendo admirado e eu prendi a  
respiração por um instante ruborizando.
             ― Sou? - Indaguei um pouco tímida diante daquele elogio inesperado.   
             ― Ah... sim, muito. - Ele afirmou com a voz um pouco mais aveludada e eu estremeci.
             ― Obrigada, eu acho.
             Agradeci incerta se ele elogiava meu charme pessoal ou só porque não estava acostumado a 
passar  tanto  tempo  com  uma  humana,  viva  pelo  menos.  Levei  o  garfo  à  boca  saboreando  os  
cogumelos refogados, Damian olhava pela janela parecendo pensativo, resolvi não atrapalhar seus 
pensamentos e me concentrei em comer. Como em todo restaurante chique em que eles trazem uma 
porção minúscula de qualquer comida que você pedir, meu prato não fugiu à regra. Logo eu já havia 
acabado.
             ― Um milhão de reais por seus pensamentos.

Brinquei incomodada pelo seu silêncio. Um sorriso dançou em seus lábios e ele voltou seu 
olhar azul esverdeado para mim.
             ― Vendidos, estava me perguntando se você gostaria de dançar.
             Meu coração disparou batendo mais que bateria de escola de samba no carnaval, ao me  
imaginar  dançando  com ele.  Numa  noite  quente  e  estrelada  às  margens  das  águas  escuras  do 
Guaíba, onde as luzes do restaurante se refletiam ao som da música suave e romântica de um piano. 
Traduzindo:Era claro,óbvio, evidente que eu queria.
             ― Hmmm... - Fiz um charminho - Vou adorar. 
             Eu disse fazendo o possível para disfarçar o quanto estava exultante com aquilo. Damian 
levantou-se eu fiz o mesmo, nos conduzimos lado a lado para a pista de dança na área externa do 
restaurante. Três outros casais dançavam ao som da música suave, ficamos bem no meio do grande 
tabuado de madeira escura. Fiquei sem jeito de me aproximar mais dele.
             ― Tem que ficar mais perto para dançar esse tipo de música.
             Damian disse resolvendo o problema quando enlaçou minha cintura e me puxou para ele. 
Apertei  os  lábios  reprimindo um sorriso  tímido,  logo esqueci  minha timidez assim que senti  o 
perfume delicioso dele me envolver. Coloquei minhas mãos em seus ombros e levantei meus olhos 
encontrando os dele. 
             ― Está linda sabia? - Ele falou com um sorriso dançando em seus lábios, meu coração 
martelava e senti meu rosto queimar.
             ― Obrigada eu estava pensando que... Tinha exagerado um pouco com esse vestido e...
             ― Do que está falando? - Damian perguntou parecendo confuso e eu dei de ombros.
             ― É que da maneira que você me olhou na porta da minha casa, pensei que tinha feito algo 
errado. - Revelei enquanto nos movíamos suavemente ao ritmo da música.
             ― O quê? - Ele pareceu surpreso - Lavígnia, você é a primeira humana que conseguiu me 
deixar sem fala e ainda pensa que fez algo errado?
             Ele sussurrou no meu ouvido me deixando completamente boquiaberta e lisonjeada ao  
mesmo  tempo.  Agradeci  por  ele  estar  me  segurando  tão  firmemente  caso  contrário  eu  teria 
literalmente caído no chão tal foi a surpresa daquilo.  
             ― Eu nem imaginei isso. - Falei sentindo borboletas no meu estômago.
             ― Por acaso ignora o quanto é linda? - Damian perguntou mudando um pouco o tom de voz,  
ele estava mais sedutor e irresistível do que normalmente.
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             ― Acho que sim. - Balbuciei atordoada.
             ― Então porque acha que me deixou de queixo caído na porta da sua casa?
Ele perguntou divertido e eu desviei o olhar envergonhada, fiquei feliz por ter interpretado errado a 
reação dele quando me viu naquela noite.
             ― Nunca imaginei que fosse capaz disso. - Falei mirando seus olhos outra vez.
             ― Você não faz ideia dos poderes que tem. - Afirmou ele e eu engoli em seco.
             ― Mas aquela... garota na moto com você também era muito bonita. - Mudei de assunto antes 
que passasse mais vergonha.
             ― Ela não tem nem a metade de tudo que você tem. - Damian disse em um tom de voz muito  
sério e eu mordi o lábio inferior envergonhada.
             ― Isso por exemplo. - Observou ele.
             ― Hã? - Eu não havia entendido.
             ― Toda vez que você está confusa, pensativa ou envergonhada morde o lábio inferior. Tem  
ideia de como isso é fascinante? - Ele perguntou num sussurro e eu prendi a respiração por um 
instante.
             ― Não muito.
             ― Dá vontade de morder também. - Ele sussurrou em meu ouvido e eu estremeci por inteiro.  
Segurei com mais força em seus ombros.
             ― Adora me constranger não é? - Falei num fio de voz e ele riu.
             ― É divertido.
             ― Divertido?! - Indaguei meio revoltada.
             ― Sim, adoro o rubor que tinge seu rosto quando a deixo sem jeito. Por que não me fala um 
pouco  de  você?  -  Damian  sugeriu  mudando  de  assunto  pelo  que  fui  grata  já  que  estava 
extremamente envergonhada.
             ― O que quer saber? - Inqueri e ele deu de ombros.
             ― Tudo.
             ― Tudo? - Repeti com um sorriso.
             ― Tudo sobre você. - Reiterou ele e eu olhei para cima enquanto pensava.
             ― Hmmm... Deixa eu ver... Minha cor preferida é rosa, não sei nadar, meu sabor de sorvete 
preferido é chocolate, adoro borboletas, tenho verdadeiro horror por morcegos... - Narrei minhas 
preferências e vi que Damian franziu as sobrancelhas.
             ― Tem medo de morcegos? - Ele me interrompeu com delicadeza.
             ― Sim, pavor na verdade. - Reafirmei com veemência.
             ― Por quê? - Inqueriu ele parecendo curioso e eu dei de ombros.
             ― Não sei, eu simplesmente os detesto. Minha mãe teve uma certa participação nisso pois  
quando Ágatha e eu queríamos brincar na rua à noite ela dizia que os morcegos iriam nos morder... -  
Justifiquei sem jeito, aquilo era bem constrangedor e meio irrisório até.      
             ― E sugar seu sangue? - Ele perguntou zombeteiro e eu respirei fundo arrumando a postura.
             ― Sim e mesmo depois de tantos anos e de saber que não há morcegos hematófagos por aqui 
eu ainda tenho um receio deles. - Falei me sentindo ridícula.
             ― Viu porque você é um paradoxo? - Damian perguntou olhando-me fundo nos olhos, ele  
parecia incrédulo.
             ― Por quê? - Inqueri.
             ― Porque tem medo de um pobre morceguinho que não pode fazer mal à você, mas não tem 
medo de dançar com um vampiro.
             Ele disse bem perto do meu ouvido para que ninguém escutasse e eu tremi por dentro. Eu  
não gostava nem de ouvir aquela palavra. Na maior parte do tempo eu simplesmente procurava 
ignorar quem ele era tanto que às vezes acabava me esquecendo.
             ― Bem... - Suspirei - Isso porque você não se parece com um morcego. - Justifiquei e ele riu.
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             ― Só em alguns aspectos. - Damian observou abaixando a cabeça fazendo seus lábios  
roçarem na minha orelha, engoli em seco tentando manter a sanidade.
             ― Mas você não voa - Afirmei - Ou voa? - Perguntei confusa, era difícil raciocinar com a 
ponta do nariz dele percorrendo meu pescoço.
             ― Não. - Ele afirmou afastando meus cabelos para trás do ombro.
             ― Que bom - Eu disse tentando manter a respiração em um ritmo normal - É isso que me 
apavora.
             ― Por quê? - Damian perguntou com os lábios bem próximos da base do meu pescoço, fechei 
os olhos por um segundo tentando formar uma resposta.
             ― Bem... Porque eles podem me ver de cima e isso os deixa em vantagem já que podem ver 
para onde eu vou. - Justifiquei me sentindo ridícula de novo.
             ― Cada um com seus temores. - Ele disse enquanto a ponta do seu nariz percorria o espaço 
entre a base do meu pescoço e a curva do meu ombro. Como se apreciasse o cheiro da minha pele.  
Minha respiração ficou meio ofegante.
             ― Fale mais. - Ordenou ele e eu respirei fundo tentando controlar o ritmo do meu coração 
descontrolado.
             ― O que quer saber? - Perguntei num fio de voz fechando meus olhos por um instante.
             ― Do que mais você tem medo?
             Damian perguntou fazendo o movimento inverso,  voltando à base do meu pescoço.  
Vasculhei a minha mente atrás de qualquer outra informação, estava cada vez mais difícil raciocinar.
             ― Tenho horror de agulhas, sempre quis fazer uma tatuagem mas isso envolve muitas 
agulhadas então está fora de questão. - Ouvi seu riso baixo e melodioso.
             ― Agulhas? - Damian pareceu não acreditar.
             ― Hum-hum. - Sibilei.
             ― E que tatuagem faria? - Ele quis saber, apertei os lábios tentando lembrar.
             ― Uma borboleta, adoro borboletas. - Agradeci por conseguir lembrar e manter minha voz 
em um tom digno.
             ― E o que mais? - Continuou ele e eu respirei fundo.   
             ― Bem eu tinha medo de altura.
             ― Tinha? - Ele perguntou passando os lábios pela minha orelha como se estivesse explorando  
cada milímetro da minha pele.
             ― Perdi o medo graças a um amigo. - Afirmei com um meio sorriso lembrando de Rodrigo.
             ― E como foi isso?
             ― Ele me convenceu a saltar de paraglider, foi meio apavorante no começo mas acabei  
vencendo meu medo. 
             ― Você supera seus medos com facilidade pelo que vejo. - Observou ele voltando a olhar em 
meus olhos e minha mente clareou novamente, um pouco.
             ― Você acha? - Perguntei torcendo o nariz depois de um longo suspiro.
             ― Tinha medo de mim - Afirmou ele com um meio sorriso - E agora não tem mais.
             ― Você não tem me dado motivos para ter medo. - Suspirei.
             Pelo contrário, pensei, me atrai cada vez mais. A música suave mudou para uma mais  
agitada e só então me dei conta de quanto tempo estávamos dançando, umas três músicas talvez.
             ― Isso é bom, não tenho mesmo porque despertar medo em você - Damian disse sombrio e  
eu não entendi, parecia ter mais coisa ali do que ele realmente queria me dizer - Vamos voltar para a 
mesa.
             Ele disse me conduzindo para fora do grande tabuado que era a pista de dança. É claro que  
eu preferia ficar ali dançando com ele a noite inteira mas não disse nada. Quando voltamos à mesa 
ele puxou a cadeira para mim e sentou-se na minha frente. Fiquei meio desanimada já que parecia  
que nosso encontro estava chegando ao fim e eu detestava me afastar dele.
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             ― Vai querer algo de sobremesa? -  Damian perguntou com casualidade e eu gostei da ideia,  
era uma maneira de prolongar um pouco nosso tempo juntos.
             ― Boa ideia. - Falei pegando o cardápio. Para minha felicidade além de ficar mais tempo com 
Damian o cardápio apresentava minha sobremesa favorita.
             ― Musse de chocolate com laranja, perfeito. - Escolhi vendo que o nosso jovem garçom se 
aproximava. Repeti meu pedido e ele se afastou.
             ― Mariana mora com você? - Damian perguntou de repente e eu pisquei.
             ― Ah sim, ela foi morar lá em casa quando tinha treze anos. Minha tia se divorciou do pai  
dela e casou com outro. - Expliquei fazendo pequenos círculos na toalha com meu dedo indicador.
             ― E ela não aceitou? - Ele quis saber.
             ― É, então ela foi morar lá em casa. Savanah não pôde se opor. - Damian olhou pela janela 
parecendo pensativo e depois de alguns segundos voltou a olhar para mim.
             ― E sua irmã? Ela aceitou bem?
             ― Ágatha adorou, era como ter uma irmã mais nova. - Eu disse quando o garçom se  
aproximou deixando meu pedido na mesa, peguei uma colher pequena.
             ― E Ágatha vai voltar para cá depois da faculdade?
             ― Espero que sim,é muito ruim que ela esteja tão longe. Sempre fomos muito ligadas. 
Falei antes de colocar a colher na boca.
             ― Posso imaginar.
             ― E sua família? Se dão bem? - Perguntei rapidamente.
             ― Sim, só há uma exceção. - Damian disse me olhando com cautela e eu imaginei porque.
             ― Juan? - Supus e ele suspirou.
             ― Exato, ele tem nos dado alguns problemas. - Damian falou olhando preocupado para mim 
como se tivesse arrependido-se de ter me dito aquilo. Engoli em seco.
             ― Quais? - Me arrisquei e ele estreitou os olhos.
             ― Ele não tem se adaptado ao nosso estilo de vida. - Damian disse em um tom que deixava  
claro que ele não ia mais falar naquele assunto.
             ― Então ele é um... De vocês há pouco tempo? - Indaguei antes de levar outra colherada à  
boca.
             ― Sim.
             Ele disse lacônico e achei melhor não insistir no assunto. Juan não era um bom assunto e  
ponto final.  Por mais devagar que eu tentasse comer aquela musse de chocolate para prolongar 
nosso encontro uma hora ela acabou.          
             ― Terminou? - Damian perguntou casualmente enquanto eu deixava a colher dentro do 
recipiente de vidro no qual estivera a musse.
             ― Hum-hum. - Concordei desanimada vendo que ele fazia um sinal para o garçom. Damian 
olhou de uma forma meio hostil para o garoto o que me deixou intrigada.
             ― Vão querer mais alguma coisa? - Ele perguntou com gentileza. 
             ― Sim, a conta. - Damian disse com a voz um pouco mais dura e eu estreitei os olhos. Peguei  
minha  bolsa  e  vi  de  soslaio  quando  pôs  uma  nota  dentro  do  caderninho  de  couro  preto  e  se 
levantou.
             ― Fique com o troco. - Ele disse para o garçom que pareceu surpreso, a nota que Damian 
colocara sobre a conta dava para pagar três vezes o jantar.
             ― Obrigado senhor, e tenham uma boa noite. - O garoto disse se afastando e Damian olhou  
para mim, fui para o lado dele enquanto saíamos do restaurante.
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 15. Nossa! O que mais consegue fazer? 15. Nossa! O que mais consegue fazer? 

             ― Oque aconteceu com aquele garoto? - Indaguei assim que chegamos ao estacionamento, 
Damian desativou o alarme do carro.
             ― Como? - Ele perguntou parecendo não ter entendido enquanto abria a porta para mim.
             ― Ele pareceu ter irritado você. - Falei entrando no carro. Damian fechou a porta e deu a  
volta no carro com meus olhos presos nele.
             ― Você percebeu é? - Inqueriu ele enquanto ligava o carro.
             ― Sim e não entendi. - Eu disse prendendo o cinto de segurança na fivela enquanto o Eclipse  
se movia com graciosidade para fora do estacionamento.
             ― Então não reparou o quanto ele gostou de você? - Damian perguntou com o canto da boca 
levantada num sorriso duro, abri a boca surpresa.
             ― Não. - Falei com sinceridade.
             ― Digamos que você fazia o coração dele bater mais rápido. Bem mais rápido.
Damian resmungou olhando para frente e eu entendi, será que ele havia ficado com ciúme?
             ― Eu deixei o garoto nervoso? - Indaguei tentando esconder o quanto estava feliz com o fato  
de Damian - aparentemente - ter ficado com ciúme.
             ― Sim. - Ele disse asperamente.   
             ― E isso irritou você? - Provoquei reprimindo um sorriso de satisfação. Damian respirou  
fundo e depois vi seus ombros relaxarem.
             ― Eu ouvi o que ele comentou com os colegas de trabalho na cozinha sobre você.

Damian revelou e eu arregalei os olhos, era melhor me acostumar que não seria fácil guardar 
algum segredo dele.
             ― Você tem uma ótima audição. - Assinalei e ele balançou levemente a cabeça.
             ― Às vezes seria melhor não ter.

Murmurou ele e eu ri olhando para baixo. Foi então que me dei conta de que não estávamos 
indo em direção a minha casa.
             ― Onde estamos indo? - Indaguei mudando de assunto enquanto olhava pela janela, mas  
estava tudo escuro.
             ― É uma surpresa. - Damian disse misterioso e eu mordi o lábio reprimindo um sorriso.  
Estava feliz porque nosso encontro não terminaria ali.      
             ― Não pode me dar nenhuma pista? - Pedi olhando seu rosto perfeito.
             ― Hmmm... Muitas luzes.
             ― Muitas luzes? - Repeti sem fazer ideia de onde poderia ser. Ouvi sua risada baixa enquanto  
olhava para o painel do carro.
             ― Algo que eu sei que você adora. - Ele acrescentou e eu o olhei confusa.
             ― Muitas luzes e algo que eu adoro - Repeti olhando pela janela do carro mas tudo estava 
escuro - Sei lá. - Disse eu desistindo.
             ― Ah você sabe,é só pensar mais um pouquinho. - Damian me estimulou desligando o carro.
             ― Chegamos? - Especulei ouvindo a porta do lado dele bater e a minha se abrir.
             ― Sim.
             Disse ele segurando a porta aberta para mim. Deixei a bolsa no banco e saí olhando em volta,  
tinha muitas árvores e um imenso espaço aberto um campo talvez. Dei um giro no eixo do meu 
corpo e depois me voltei para Damian dando de ombros. Ele sorriu e se aproximou de mim.
             ― Você já vai descobrir, vamos?
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             Convidou ele e eu comecei a caminhar ao seu lado. A única iluminação ali era o brilho das  
estrelas no céu - o que é claro não me ajudou em nada. Havia muito mato seco e arbustos, com 
certeza aquele não era o lugar para se andar com uma sandália de salto agulha.  
             ― Espera. - Pedi parando para tirar um pequeno galho que havia entrado na sandália e  
estava machucando meu pé.
             ― Assim vamos demorar a noite toda. - Damian reclamou e eu o olhei torcendo o nariz.
             ― Desculpe é que eu não tenho super velocidade.
Resmunguei com ironia e ele riu passando o braço por minha cintura. Perdi o fôlego.
             ― Me permite? - Ele perguntou com o rosto bem perto do meu. Engoli em seco e assenti. Em  
um milésimo de segundo ele me tomou em seus braços de aço. Olhei confusa para ele e Damian 
sorriu. - Já que não tem super velocidade vou lhe dar uma ajudinha, segure-se.
             Damian ordenou e eu passei meus braços em volta de seu pescoço com firmeza. Senti o vento  
batendo no meu rosto como se estivesse no meio de um tornado. As poucas coisas que eu conseguia 
ver naquela escuridão se tornaram apenas um borrão em tons de cinza e preto. Damian corria tão 
rápido que parecia que seus pés nem tocavam o chão, o vento frio provocado pela velocidade secou 
meus olhos rapidamente provocando uma sensação desagradável.
             Virei o rosto e encostei minha testa na base do pescoço dele enquanto o vento atirava meus 
cabelos contra seu peito e os soprava sobre meus ombros. Embora corresse em uma velocidade que 
se  algum  ser  humano  conseguisse  chegar  a  um  décimo  estaria  completamente  ofegante,  sua 
respiração era lenta e tranquila. Apertei mais o enlace em seu pescoço e fechei os olhos. Era estranho 
ver tudo em um borrão confuso. Tudo isso não levou mais que cinco segundos e então ele parou, eu 
não me mexi nem abri os olhos, fiquei imóvel em seus braços fortes.
             ― Lavígnia? - Ele me chamou com um toque de divertimento na voz.
             ― Hum?
             ― Você está bem? - Agora sua voz soou um pouco preocupada.
             ― Já paramos? - Perguntei sem muita certeza.
             ― Sim, já pode abrir os olhos.
             Sugeriu ele e eu afastei meu rosto. Olhei em volta mas o cenário não havia mudado muito,  
escuro, sombras de árvores e arbustos, diferente somente a rocha imensa na nossa frente. Pisquei  
sem entender.
             ― É aqui? - Indaguei fazendo uma careta. - Não parece em nada com as pistas que você me 
deu. - Reclamei e ele sorriu enigmático.
             ― Ainda não.
             Damian disse um pouco antes de eu sentir tudo de novo só que o vento soprava para baixo 
desta vez, olhei por sobre o ombro dele e me dei conta de que o chão ficava cada vez mais longe.  
Damian pulou numa falha da rocha e depois projetou-se para cima, fechei os olhos não querendo 
pensar na hipótese de que poderíamos cair e com ele não aconteceria nada, já comigo seria bem 
diferente.
             ― Pode olhar agora.
             Avisou ele e eu abri meus olhos numa pequena fresta e logo depois eles estavam arregalados 
pela surpresa. Na nossa frente estava o que eu pensei ser a cidade inteira. No mirante onde Damian 
e eu nos encontramos eu tinha a impressão de que as luzes da cidade na nossa frente eram um mar 
de luzes já naquele lugar eu poderia chamar de oceano. Fiquei boquiaberta por alguns segundos e 
então olhei para ele.
             ― Isso é lindo! - Exclamei maravilhada, Damian sorriu.
             ― Eu sabia que você iria adorar esse lugar.
             Ele disse me colocando em pé gentilmente, olhei estonteada para frente onde a cidade se  
estendia até onde meus olhos alcançavam. Meu queixo caiu outra vez enquanto eu girava meu corpo 
e me dava conta que daquele ponto se tinha uma vista de quase a cidade inteira. Era como se eu 
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estivesse em uma pequena ilha num oceano de luzes amarelas  e  brancas,  algumas azuis  outras 
vermelhas. Olhei para Damian de boca aberta e ele sorriu parecendo muito satisfeito.
             ― Bem vinda ao único lugar de onde se pode ter uma vista de 200 graus da cidade.
Ele disse com um lindo sorriso e eu sorri também.
             ― Esse lugar é lindo, totalmente... incrível. Onde estamos? - Perguntei enquanto fazia um  
gesto com as mãos, Damian sentou-se sobre a rocha na minha frente e me olhava fixamente. 
             ― Morro do Osso. - Respondeu ele.
             ― É a coisa mais bonita que já vi na minha vida.
             Eu disse quase num sussurro já que estava pasma com aquela vista maravilhosa. Olhei para 
Damian sentado há meio metro de mim. Tudo bem, pensei, a segunda mais bonita. Olhei ao redor 
novamente mas meu salto agulha não havia sido feito para escalar rochas então vacilei e teria caído 
se Damian não me estendesse a mão.
             ― É melhor tomar cuidado, são mais de sete metros até o chão. - Avisou ele e eu olhei para  
baixo e prendi a respiração olhando alarmada para Damian.
             ― Você disse que não tem medo de altura. - Ele me lembrou e eu sentei ao seu lado com um  
pouco de dificuldade.
             ― É, eu sei mas de qualquer maneira não acho muito atraente escalar uma rocha enorme.  
Protestei olhando em volta.
             ― Mas você não escalou. - Lembrou ele com ironia e eu torci o nariz.
             ― Pior ainda. - Afirmei e ele riu.
             ― E então, o que foi que George lhe contou afinal?  - Damian perguntou parecendo vacilante 
e eu me lembrei da verdadeira finalidade daquele encontro. Contar tudo o que eu sabia.
             ― Bem... - Respirei fundo - O que quer saber exatamente? - Inqueri olhando o ponto onde o  
céu e a última luz visível pareciam se tocar.
             ― O que ele disse sobre nós?
             Damian perguntou em voz baixa e eu o olhei. Ele olhava para a frente mas não parecia fitar  
nada específico. Aquele assunto o incomodava mas se eu já sabia da pior parte e não me importava o 
que o perturbava?   
             ― Ele... Bem... George disse que nossos antepassados encontraram vocês anos depois de os  
Von Otman começarem a caçar os novos transformados. - Parei de falar para checar sua reação. Ele 
estava sério e uma sombra amargura pairava sobre seu rosto perfeito, Damian olhava para frente. - E 
disse também que vocês ajudaram a contê-los já que... - Oscilei naquele momento - Já que eram os 
responsáveis pela existência deles. - Falei tudo de uma vez e as palavras saíram como um jato. A 
sombra de um sorriso passou por seus lábios e ele apoiou os braços sobre os joelhos dobrados.
             ― E o que ele disse sobre os caçadores?
             Damian perguntou ainda sem me olhar. Eu me perguntava o porquê de tanta amargura  
quando ele tocava no assunto dos caçadores. Raiva, receio ou talvez respeito eu até que entenderia 
mas amargura, não.
             ― Que eles vieram de longe e ficaram amigos da nossa família.  Meus antepassados  
investigavam... Crimes estranhos e então eles souberam na hora do que se tratava.  Falei sentindo 
como cada palavra pesasse uma tonelada. 
             ― E então eles começaram a caçar enquanto seus antepassados cuidavam em apagar os  
rastros e se certificar de que ninguém descobrisse? - Damian inqueriu com um sorriso duro e ainda 
evitava me olhar.
             ― Mais ou menos...
             ― E o que mais? - Incentivou ele e eu pigarreei baixinho.
             ― Os caçadores não concordaram em ter a ajuda de vocês quando foi preciso e se separaram 
da  minha  família.  Então  meus  antepassados  firmaram  um  trato  com  vocês;enquanto  caçassem 
apenas criminosos os caçadores não seriam chamados para reiniciar a caçada.

            ♦             ♦ 185185  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

             Resumi da melhor maneira que pude as coisas que meu avô tinha me falado e do que eu  
tinha  entendido  ou  suposto.  Um  momento  de  silêncio  pairou  entre  nós,  um  silêncio  pesado  e 
incômodo. 
             ― E não disse que tudo que os Von Otman mais queriam era acabar com minha família? 
Damian perguntou depois do que pareceu ser uma eternidade.
             ― Não - Admiti num sussurro - Ainda querem?
             ― Ah sim, tudo que eles querem é um motivo para começar tudo de novo.
Ele disse finalmente me olhando, pisquei confusa.
             ― Mas os caçadores não eram vistos há muito tempo, como sabe o que eles querem?
Sondei encarando seus olhos que pareciam cinzas na escuridão noturna.  
             ― Eles são caçadores Lavígnia, caçadores de vampiros. A razão da existência deles é acabar 
com todos nós, essa é a missão e o instinto deles.
             Damian explicou com uma leve entonação de raiva na voz. Abaixei a cabeça, eu não era  
contra o Caçador. Um vampiro estava matando pessoas inocentes e o Caçador estava atrás dele, ele 
estava defendendo os humanos. É claro que eu não queria que o Caçador chegasse nem perto de 
Damian, mas se ele estava cumprindo o trato não havia porque me preocupar. 
             ― Mas eles só podem ir atrás daqueles que descumprirem o trato. - Argumentei.
             ― É claro. - Damian disse secamente.
             ― Está preocupado com a volta deles? - Indaguei buscando seus olhos.
             ― Eles são perigosos, oferecem um risco considerável para minha família e eu.
Damian disse finalmente olhando para mim. Estreitei os olhos confusa.
             ― Mas eles não podem tocar em vocês se não descumprirem o trato.
             ― Faz mais de um século que eles não apareciam Lavígnia. Os antigos caçadores já morreram 
há muito tempo e não sabemos como a nova geração deles reage a nós. Eles podem não querer  
continuar com a trégua, ceder ao instinto da caça.   
             Esclareceu ele e eu compreendi. Damian estava preocupado que os novos caçadores não 
cumprissem o antigo trato, assim como um deles não estava cumprindo.
             ― Você já o viu? Já viu o Caçador?
             Perguntei curiosa, queria saber como ele era, como agia. Saber se era como o homem que eu  
vira nos meus sonhos. De súbito algo iluminou minha mente, olhei para Damian espantada, seu 
rosto lindo, seus olhos cristalinos, os cabelos claros. Era Damian no meu sonho, no sonho que tive 
naquela noite no acampamento em que ele lutava com um homem misterioso. Como eu poderia ter 
sonhado com Damian se eu ainda não tinha visto seu rosto com clareza? Mais um mistério.
             ― Não, quem viu já virou cinzas. - Damian falou entre dentes, balancei a cabeça.
             ― Cinzas?!  
             Exatamente como no meu primeiro sonho. O Caçador cortou a pescoço de um vampiro e seu  
corpo virou cinzas a seus pés. Sem mencionar o fato de que o outro vampiro em meu sonho era  
Juan, eu tinha certeza disso. Mas seria mesmo ele o responsável pelos ataques ou minha mente havia 
inventado tudo aquilo?
             ― Isso mesmo, ele está indo atrás dos novos transformados até chegar no responsável por  
eles.
             ― Espere - Pedi fechando os olhos por um segundo - Como sabe tudo isso Damian? Por acaso 
sabe quem está por trás dos ataques?
Damian manteve-se imóvel olhando para a frente, minha pergunta pareceu atingi-lo.
             ― Talvez tenha uma suspeita. - Ele admitiu voltando seus olhos para mim.
             ― Quem acha que é? - Especulei vendo um meio sorriso dançar em seus lábios.
             ― Acho melhor você não saber disso por enquanto.
             Admitiu ele por fim, trinquei os dentes. O que ele achava que eu iria fazer? Contar para o  
Conselho? É claro que sim, essa era a minha missão também. Abaixei os olhos chateada com a falta 
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de confiança dele em mim.
             ― Não confia em mim. - Acusei sem olhá-lo.
             ― Não é isso Lavígnia. - Discordou, pelo canto do olho percebi que me olhava.
             ― Então o que é? - Perguntei não resistindo à tentação de corresponder ao seu olhar. 
             ― Não quero que tenha essa responsabilidade pesando sobre você. Luther assumiu na  
reunião o compromisso de nós descobrirmos quem está descumprindo o trato, não se preocupe com 
isso. - Damian disse me olhando com cautela, me perguntei se ele não queria que ficasse preocupada 
ou tivesse medo que eu descobrisse demais.
             ― O que acha que eu faria se descobrisse quem está atacando? - Perguntei devagar e vi seus  
ombros enrijecerem.
             ― Bem, acho que contaria ao Conselho. - Ele disse e eu suspirei alto - O que foi? 
             ― Sei lá... É que isso tudo é muito estranho para mim. - Confessei e ele sorriu com ternura.
             ― Tenho certeza de que logo você vai superar isso. - Ele assegurou fitando meus olhos.
             ― Espero que sim,é muita responsabilidade sabe? Às vezes é meio pesado. 
Reclamei olhando para baixo e Damian se aproximou de mim.
             ― Eu entendo, mas não há porque se preocupar. Eu asseguro que minha família e eu  
manteremos o trato e vamos encontrar quem está tentando estragar tudo,  vai  ficar tudo bem.  

Damian me tranquilizou segurando minha mão. Dei um sorriso sem graça me sentindo uma 
criança, meu coração começou a martelar por causa de seu toque.
             ― Mas e o Caçador? E se ele vier atrás de você? 
             ― Se ele respeitar o trato que temos, não tem porque vir atrás de mim. 
             ― E se ele não respeitar? O que vai acontecer? - Indaguei com medo.
             ― Não pense nisso, não vai acontecer está bem? - Suspirei e deitei minha cabeça em seu  
ombro forte, o cheiro era tão bom.
             ― Você disse, quando nos conhecemos que algo muito ruim aconteceria se Juan me ferisse -  
Lembrei fechando os olhos - É disso que estava falando, da volta dos caçadores? - Damian respirou 
fundo e alguns segundos de silêncio se passaram.
             ― Sim era disso que eu falava, ferir um humano fora do trato resultaria no direito de um 
deles punir o culpado com a morte. -  Ele fez uma pausa - Mas tocar em alguém do Conselho... 
Significaria que eles podem caçar todos os membros da minha família, incluindo a mim é claro. -  
Damian  disse  tão  calmamente  que  parecia  estar  falando  do  tempo.  Levantei  minha  cabeça 
rapidamente e o olhei alarmada.
             ― Mas... Como? Por quê?
             ― É o trato, concordamos com isso.
             ― Tudo isso parece um filme. - Eu ri com ironia.
             ― Ou uma antiga história de terror. - Completou ele e eu assenti.
             ― Gostei mais dessa.  
             Eu disse deitando minha cabeça novamente em seu ombro. Ficamos em silêncio, uma brisa 
um pouco mais forte soprou balançado meus cabelos. Tudo estava tão lindo naquela noite, mágico, 
eu nunca havia imaginado me sentir tão bem ao lado de alguém que eu já havia considerado um 
inimigo. E estávamos perto um do outro, muito perto. Damian ainda segurava minha mão entre as 
suas,  estendi  minha  mão  livre  e  a  coloquei  sobre  a  dele  de  modo  que  nossas  mãos  ficaram 
completamente entrelaçadas. O silêncio entre nós se prolongou mas eu não me importei, estar com 
ele era tudo que eu queria. Sem perguntas proibidas, sem respostas complicadas, sem pensar no 
imenso abismo que separava nossos mundos. Somente estar com ele sem me importar com mais 
nada.
             ― Quer ir para casa? Já está muito tarde. - Ele perguntou com suavidade.
             ― Não - Respondi fechando os olhos - Quero ficar com você.
             ― Lavígnia... - Ele disse no que me pareceu um lamento - Estamos quebrando todas as regras.
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             ― Danem-se as regras, já estou cansada de segui-las. - Resmunguei e ele riu.
             ― Rebelde hein?
             ― Hum-hum. - Concordei com um meio sorriso.
             ― E o que vai fazer quando sua família descobrir? Acho que eles não gostar muito de saber 
que está saindo com o inimigo.
             ― Você não é inimigo, não meu pelo menos. - Garanti me esforçando para que minha voz 
soasse firme. Ele olhou para baixo um instante.
             ― Sim eu sou. - Insistiu ele evitando me olhar.
             ― Não é - Repeti - As circunstâncias dizem que deveria ser, mas não é.
Reiterei com firmeza, Damian levantou a cabeça e me olhou e de novo vi uma angústia insuportável 
em seus olhos.
             ― Não, as circunstâncias mandam. - Corrigiu e eu suspirei.
             ― Não diga isso - Quase implorei - Não precisamos ser inimigos, não precisamos nos odiar...
             ― Como se fosse possível odiar você. - Damian sorriu com ironia.
             ― Então pare de insinuar que eu devo odiá-lo.
             O repreendi mal-humorada, Damian olhou para baixo outra vez evitando meu olhar. Ele  
ficou  em silêncio  por  alguns  segundos  e  eu  apenas  o  olhava,  finalmente  seus  olhos  cristalinos 
pousaram nos meus.
             ― Então não me odeie. - Pediu ele com uma emoção irreconhecível na voz.
             ― Não posso odiar você, nunca vou fazer isso. - Prometi, Damian olhou esperançoso para  
mim.
             ― Nunca?
             ― Nunca. - Garanti com veemência. Damian olhou em meus olhos e ficamos assim por um 
tempo que podem ter sido uns dois minutos ou duas horas eu não saberia dizer. 
             ― Meu enigma. - Falei por fim quebrando o silêncio e ele sorriu daquela forma que eu 
adorava.
             ― E você é o meu desafio. - Ele disse levantando uma sobrancelha.
             ― Desafio? Por quê? - Perguntei sem entender.
             ― Porque sempre que conversamos acabo falando demais. 
             ― Se fosse assim não haveria mais mistérios entre nós. - Protestei.
             ― Já disse, perguntas erradas. - Concluiu ele com convicção e eu revirei os olhos.
             ― Está bem então pode me dizer por que Maureen é diferente? Você prometeu. - Cobrei-o. 
             ― Por quê? - Ele deu de ombros - Quem sabe? Ela é um ser híbrido formada por forças  
distintas, diferente,única de sua espécie.

Arregalei  os olhos admirada mas Damian falava com tanta naturalidade,  como se aquilo 
fosse a coisa mais normal do mundo.
             ― Como? - Especulei mais perdida ainda.
             ― Bem... Não temos certeza do que fez ela ser diferente mas talvez seja as condições de 
quando foi transformada.
             ― Que condições? - Indaguei.
             ― Era uma noite chuvosa com muitos raios, Luther e Sofia haviam saído para caçar quando a 
encontraram.  -  Damian  falou  com  cautela.  Ele  olhava  meu  rosto  estudando  minha  expressão, 
embora o saído para caçar tenha feito um arrepio gelado percorrer meu corpo, disfarcei.        
             ― A encontraram? - Perguntei fazendo um esforço sobre humano para manter a estabilidade. 
Damian pareceu aliviado com minha reação e parecia disposto a falar mais, isso me deixava muito 
feliz.
             ― Sim, havia um assassino cruel solto na região da serra em 1816. Luther e Sofia o estavam  
seguindo há alguns  dias  mas  naquela  noite  não conseguiriam chegar  a  tempo de impedi-lo  de 
praticar mais um de seus crimes.
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             Damian parou de falar e me olhou, eu estava boquiaberta com a data daquele fato mas isso  
não pareceu desencorajá-lo.
             ― Ele pegou Maureen? - Indaguei.
             ― Pegou - Ele admitiu pesaroso - Fez o que quis com ela e depois a esfaqueou.
             ― Que monstro. - Desabafei sem conseguir me conter.
             ― Sim um monstro - Concordou ele - Mas ele não conseguiu matá-la, meus pais chegaram a  
tempo de impedir pelo menos isso. Luther foi atrás dele enquanto Sofia cuidava dela.
             ― Ela a transformou? - Indaguei com interesse.
             ― Sim, Sofia não conseguiu deixá-la morrer então a mordeu enquanto havia tempo.
             ― Enquanto havia tempo? - O interrompi.
             ― Se ela morresse a toxina injetada pela mordida não poderia fazer nada mas como ainda  
estava viva...
             ― O veneno a salvou? - Inqueri curiosa e ele riu.
             ― Se quiser chamar assim tudo bem - Ele disse dando de ombros - O fato é que o punhal que 
o assassino usou para feri-la ainda estava em seu corpo. Um raio caiu perto das duas e as correntes  
elétricas foram atraídas pelo punhal ao corpo de Maureen.  
             ― E ela foi eletrocutada. - Conclui e ele assentiu.
             ― Exato e isso formou uma estranha reação com o veneno que já corria por suas veias e ela se  
transformou em...  Uma vampira de energia.  -  Damian completou com um sorriso e eu paralisei 
durante alguns segundos com aquela informação.
             ― Uma... Vampira... De... Energia? - Repeti incerta do que estava falando.
             ― Isso mesmo, Maureen não precisa morder ninguém para ter o que precisa para existir.
             ― Como assim? Ela não precisa beber... - Aquilo eu não iria falar de jeito algum mas ele  
entendeu. 
             ― Não. Ela não precisa. - Ele afirmou.
             ― Mas então como ela faz? - Sondei completamente confusa.
             ― Maureen... Só precisa de energia vital,  ela somente toca na sua... - Damian hesitou  
parecendo tomar cuidado para não me assustar.
             ― Vítima? Caça? Presa? - Eu o ajudei e ele sorriu sem graça.
             ― É isso mesmo. Ela só precisa tocar na pele e tudo que a... Pessoa tem passa para ela,  
energia, lembranças... Tudo. - Damian concluiu me olhando com expectativa, pisquei.
             ― O quê? - Oscilei e ele riu.
             ― É bem diferente mesmo eu sei, mas há muitas coisas estranhas no meu mundo.
Eu fiquei de boca aberta, era a única reação que eu conseguia esboçar depois daquela revelação. 
             ― Mas isso... Isso é impossível.
             ― Como estar conversando com um vampiro? - Disparou ele e eu pestanejei.
             ― Nossa! - Balancei a cabeça tentando fazer a ficha cair - Eu nunca imaginaria uma coisa  
dessas.
             ― É, já sabe um dos nossos segredos. - Damian disse apertando de leve minha mão.
             ― O Conselho não sabe?
             ― Não. - Confirmou ele.
             ― Isso é o máximo, finalmente sei de algo que eles não sabem. - Eu disse radiante e ele sorriu.
             ― Tem muitas outras coisas. - Damian atiçou a minha curiosidade.
             ― Mesmo?
             ― Hum-hum. - Confirmou ele e eu olhei com expectativa.
             ― E você vai me contar?
             ― Não acha que já chega de descobertas estranhas por esta noite? - Damian perguntou com  
aquela voz aveludada e eu me senti derreter.
             ― Hã... - Pisquei atordoada pelo poder de sedução que emanava dele - Significa que vai me 
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contar outro dia?
             ― Prometo. - Damian prometeu e eu torci o nariz.     
             ― Vou cobrar isso. - Adverti-o e ele assentiu com um sorriso.
             ― Eu sei que vai. - Eu ri e me levantei, queria andar um pouco por aquele lugar incrível. 
Mesmo eu já estando de pé Damian não soltou a minha mão.
             ― Tem certeza de que quer fazer isso? - Damian perguntou franzindo as sobrancelhas - Aqui 
não é exatamente o melhor lugar para andar com esse salto.

Ele  avisou  e  eu  olhei  em volta,  eu  quase  não  via  a  rocha  sob  os  meus  pés  e  qualquer  
movimento em falso me faria despencar até o chão sete metros abaixo.
             ― Vou tomar cuidado - Prometi e ele me olhou hesitante sem soltar minha mão - Por favor.  
Pedi fazendo um charminho e ele suspirou soltando minha mão devagar.
             ― Tudo bem, mas tome cuidado.
             ― Está bem.
             Eu disse arriscando alguns passos no escuro. A rocha enorme tinha o formato de um círculo  
mal feito e suas beiradas eram escuras.  Eu sentia os olhos de Damian em minhas costas,  fiquei 
lisonjeada por ele se preocupar comigo. Caminhei até o meio do círculo irregular e me virei para ele.
             ― Viu? Sã e salva. - Falei fazendo um gesto com as mãos, Damian franziu os lábios.
             ― Até agora sim.
             Revirei os olhos e dei as costas para olhar a linda vista à minha frente. Era tão bonito, parecia 
um sonho, um oceano de luzes coloridas. Eu podia até ver ruas e avenidas pois os faróis dos carros 
se destacavam quando se moviam. Dava para ver toda zona sul e uma parte da zona leste além do 
Guaíba e a praia de Ipanema. 
             ― Como sabia que eu iria adorar esse lugar? - Perguntei num sussurro para testar a super  
audição dele.
             ― Já notei que aprecia as maravilhas construídas pelas mãos dos homens. - Ouvi sua voz 
distante de mim.
             ― Hum - Sibilei apertando os lábios,é ele ouvia muito bem - As maravilhas de uma cidade  
grande.
                     Brinquei levantando as sobrancelhas. Dei um passo para frente e olhei para baixo, não  
dava para distinguir muita coisa mas pude perceber o vulto escuro de árvores e moitas. Meus olhos 
pesaram de repente e eu respirei fundo sentindo o sono me rondar, cobri os lábios com a mão para 
esconder um bocejo.     
             ― Está com sono - Ouvi a voz de Damian ainda distante - Está na hora de ir para casa.   
“ Droga de sono ”, pensei enquanto me virava para ele.
             ― É muito tarde?  - Indaguei dando alguns passos cautelosos na direção dele.
             ― Sim e humanos precisam dormir. - Damian disse ainda sentado na rocha. Levantei as  
sobrancelhas sem ter certeza do que havia escutado.
             ― E vocês não? - Especulei sentindo meus tornozelos vacilarem.
             ― Não como vocês. - Ele disse dando de ombros. Estaquei.
             ― O quê? - Perguntei sem entender.
             ― É isso mesmo. - Repetiu ele.
             ― E... qual a diferença? - perguntei interessada.
             ― Pra começar, vocês dormem à noite e nós não.
             ― Hum... - sibilei relembrando das lendas, vampiros dormem de dia! - Quer dizer... caixões  
com terra da... Transilvânia? - Perguntei com as sobrancelhas franzidas e ele fez uma careta.
             ― Onde andou se informando sobre nós? Acredita mesmo em tudo que Stocker escreveu?  
Ele pareceu meio surpreso, dei de ombros.
             ― É a lenda. - Expliquei e Damian maneou a cabeça.
             ― Não acredite em tudo que as lendas contam. - Aconselhou ele e eu desviei o olhar tentando  
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assimilar aquela informação. Tudo bem, nada de caixões.
             ― Tudo bem... sem caixões. - Concordei meio aturdida.           
             ― Bem vinda ao mundo real dos vampiros.
             Disse ele de uma forma meio estranha, eu ri enquanto maneava de leve a cabeça. Dei um 
passo em direção a ele mas como eu devia ter imaginado meu salto prendeu em um espaço da rocha. 
Meus tornozelos vacilaram e eu perdi o equilíbrio. Senti meu corpo sendo puxado pela gravidade, 
eu caí.  Caí a sete metros de altura indo de encontro a um chão rochoso e duro, eu estava certa  
naqueles  poucos  segundos  que se  tivesse  sorte  sairia  no mínimo com algumas fraturas.  Se  não 
tivesse estaria morta, o vento frio provocado pela queda soprava meus cabelos para cima assim 
como empurrava com força o tecido acetinado do meu vestido. Eu vi o céu azul noturno com uma 
estrela bem brilhante e depois fechei os olhos certa de aquela era a última cena que eu veria na vida.  
Mas não foi o que aconteceu, senti meu corpo sendo amparado e minha queda foi amortecida por 
dois braços fortes, cobri meu rosto com as duas mãos e ouvi um gemido baixo.
             ― Lavígnia você quer me matar? - Ouvi a voz de Damian soando irritada e preocupada ao  
mesmo tempo.
             ― Hmmm... - Gemi sentindo meu corpo inteiro tremer.
             ― Você está bem? Lavígnia? - Damian perguntou ansioso. Tirei as mãos do rosto e olhei para 
ele boquiaberta depois olhei para a rocha enorme. Minha queda tinha levado segundos, Damian era 
rápido demais.
             ― Nossa! O que mais você pode fazer?   
             Perguntei ofegante e vi o alívio passar por seu rosto. Damian fechou os olhos e soltou o ar  
com força pela boca. Só então percebi como seu hálito era bom, era frio, refrescante e tinha o aroma 
doce de canela e hortelã. Respirei fundo me deliciando descaradamente com seu hálito irresistível.
             ― Eu avisei para tomar cuidado. - Ele disse entredentes e eu pisquei atordoada, não sabia se 
pela queda ou por ele. Mais por ele com certeza.
             ― Desculpa. - Sussurrei pestanejando.
             ― Você está bem? - Damian repetiu a pergunta com a voz mais amena.
             ― Graças a você, sim. Salvou minha vida de novo.
             ― Não sei posso com tantas emoções. - Reclamou ele.
             ― Pode sim, você é forte. - Proferi dando um soco de brincadeira em seu ombro e ele riu.
             ― Vamos para o carro.
             Damian disse e em um milésimo de segundo tudo ao nosso redor era um borrão outra vez. 
Enlacei  o pescoço dele com meus braços e escondi meu rosto em seu peito.  Daquela vez tive a 
impressão de que levou menos tempo, ele  havia corrido mais rápido.  Três segundos depois  ele 
parou e eu olhei ao redor, estávamos ao lado do carro dele.  
             ― Você é... rápido! - Observei admirada enquanto ele me colocava de pé.
             ― É, até que ser quem eu sou tem algumas vantagens.

Damian disse abrindo a porta do carro para mim. Mal me acomodei no banco e ele já estava 
ao volante.
             ― E quais são as desvantagens? - Indaguei enquanto prendia o cinto de segurança. O carro 
começou a se mover e Damian pensou alguns segundos antes de me responder.
             ― Causar medo. - Ele disse sem olhar para mim mas eu cravei meus olhos em seu rosto.
             ― Causar medo? - Repeti incerta e ele franziu os lábios por um segundo.
             ― Ser considerado um monstro, o inimigo... - Ele disse voltando aqueles olhos maravilhosos 
para mim, senti um nó se formar na minha garganta.
             ― É assim que se sente? - Perguntei engolindo o nó. Damian sorriu com amargura.
             ― Não era assim que pensava quando nos conhecemos? - Ele perguntou com suavidade e eu 
abaixei a cabeça constrangida. - Foi o que eu pensei. - Damian presumiu meus pensamentos.
             ― Eu generalizei, sinto muito.
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             Disse com sinceridade. Não queria estragar tudo, nosso encontro havia sido perfeito. Bem,  
quase perfeito não fosse eu quase ter morrido mas ele havia me salvado outra vez então estava tudo 
bem.
             ― E o que aconteceu para que generalizasse? - Perguntou ele com a voz cautelosa. Respirei  
fundo e olhei para minhas mãos, era difícil tocar naquele assunto. - Tudo bem se não quiser contar. -  
Damian disse depois de alguns segundos do meu silêncio.
             ― Não tudo bem,é que é meio difícil falar sobre isso.
             ― Não fale se isso a faz sentir-se mal. - Ele disse atencioso e eu mordi o lábio enquanto  
olhava para o painel iluminado do carro.
             ― Um vampiro matou minha melhor amiga na minha frente no verão passado. 

Falei  impressionada  por  conseguir  mencionar  aquela  palavra  na  frente  dele.  Alguns 
segundos de um silêncio estranho se passaram entre nós.
             ― Ele machucou você? - Damian perguntou sério.
             ― Um pouco. - Balbuciei revendo as cenas daquela maldita noite.
             ― Como? - Ele perguntou sem me olhar.
             ― Bem... Acho que posso me perdoar pela tentativa inútil e estúpida de tentar salvar a vida  
da minha amiga, já que não sabia o que era aquela coisa - Resmunguei deixando meu ressentimento 
extravasar um pouco - Tentei libertá-la e então ele me atirou contra uma árvore. Desmaiei depois  
disso e não lembro de mais nada.
             Relatei olhando para o vazio. De novo aquele silêncio estranho se passou, Damian parecia  
pensativo  e  eu me esforçava  para  empurrar  aquelas  cenas  para  o  baú de coisas  que eu queria 
esquecer, lá no fundo da minha alma.   
              ― Sinto muito - Ele disse por fim e eu o olhei sem entender - Sinto muito que alguém como  
eu a tenha feito passar por isso.
              ― Ele não era como você - Falei com sinceridade - Não era mesmo. - Reiterei e ele balançou a  
cabeça levemente.
              ― Como sabe? - A pergunta saiu cheia de advertência e eu torci o nariz.
              ― Porque eu vi e... Pude até mesmo sentir a maldade, a crueldade que vinha dele mas você...  
Você não. - Expliquei olhando para seu rosto perfeito. Seus lábios se contraíram em uma linha fina e 
vi uma tensão contrair seus ombros.
              ― Como pode ter tanta certeza? - Damian perguntou ainda sem me olhar, aquilo já estava  
me incomodando.
              ― Porque seria a mesma coisa de você me culpar por Hitler ter ordenado a morte de milhões  
de pessoas. Hitler era um ser humano assim como eu mas eu não estava lá, eu nem tinha nascido. - 
Esclareci e vi um sorriso brincar em seus lábios.
              ― Bom argumento. - Ele disse por fim me olhando e eu sorri também.
              ― Passei muito tempo pensando nisso.
              ― Então foi assim que descobriu sobre nós?
              Damian inqueriu parando o carro e só então me dei conta de que estávamos em frente ao  
portão da minha casa que se abria. Suspirei frustrada eu não queria que aquele encontro acabasse. O 
Eclipse parou em frente à porta de entrada da minha casa.
              ― Suspeitei na verdade, meu pai tentou me despistar de todas as maneiras possíveis. - Eu 
disse olhando para ele.
              ― Seu pai não queria que soubesse. - Ele afirmou e eu assenti.
              ― É, ele disse que eu tinha batido a cabeça, que tinha visto coisas que não existiam, enfim,  
quase me convenceu. Mas eu não desisto fácil, sabia o que tinha visto.
              ― E quando descobriu? - Damian indagou e eu ri com ironia.
              ― Algumas semanas depois do acidente em que meu pai morreu e que Ágatha, Mariana e eu  
podíamos ter morrido também. Foi George que me contou tudo. -  Terminei com amargura e voltei 
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meu olhar para os olhos cristalinos de Damian. Havia angústia e uma espécie de temor em seus 
olhos que eu não compreendi.
             ― Acidente? - Ele repetiu bem devagar.
             ― É, meu pai estava ao volante,Ágatha e Mariana atrás e eu na frente quando ele perdeu o 
controle do carro e ele capotou várias vezes - Falei sentindo uma pontada no meu peito - Foi um 
milagre termos sobrevivido.

Desabafei enquanto olhava pelo vidro do carro para o nada. Senti quando Damian pegou 
minha mão, meu coração disparou imediatamente e eu olhei para ele.
             ― Você é muito forte, passou por tudo isso há tão pouco tempo e está se saindo muito bem.
             ― Preciso continuar a vida, não tenho escolha mesmo. - Falei sentindo a frieza de sua pele  
contra minha pele quente, era bom. Eu já estava me acostumando com aquilo e gostando.
             ― A vida sempre encontra uma maneira de continuar. - Damian disse com um meio sorriso e  
eu senti meu coração apertar.
             ― É o que parece.
             Falei baixinho e depois ficamos em silêncio olhando nos olhos um do outro. Damian ainda 
segurava minha mão com tando cuidado como se ela fosse se quebrar com algum movimento mais 
brusco, eu tinha certeza de que aconteceria isso mesmo. Damian olhou para a casa por sobre o meu 
ombro e sorriu.
             ― Acho melhor você entrar. - Ele falou erguendo uma sobrancelha e eu deixei os ombros  
caírem contrariada, eu queria ficar com ele.
             ― Hmmm. - Resmunguei e ele sorriu mais ainda.
             ― Tem alguém que quer muito conversar com você. - Damian indicou a casa.
             ― Mariana? - Perguntei incerta.
             ― Ela está nos espionando. - Ele afirmou e eu abri a boca.
             ― É bem a cara dela, vai me fazer um interrogatório assim que eu entrar. - Lamentei com um 
suspiro.
             ― Não pode contar a ela tudo que aconteceu esta noite, o que vai dizer? - Ele perguntou com  
uma certa advertência.
             ― Vou dizer que foi tudo ótimo e que ela vá dormir já que os amigos dela virão aqui amanhã  
para estudar e ela precisa estar bem descansada. - Eu disse pegando minha bolsa com a mão livre e  
Damian soltou a outra. Odiei aquilo. - Adorei essa noite, obrigada.
             ― Até o fato de quase ter morrido? - Ele perguntou sarcástico e eu torci o nariz.
             ― Não foi tão ruim, gosto de novas experiências. - Brinquei e ele balançou a cabeça.
             ― Não pode levar uma coisa dessas na brincadeira, eu jamais me perdoaria se você tivesse se  
machucado. - Damian disse desviando os olhos dos meus por um instante.
             ― Ei, eu estou bem esqueça isso. - Falei com um meio sorriso e ele me olhou outra vez mas 
não disse nada. - Você não vai sumir de novo não é? - Mudei totalmente de assunto. Damian me 
olhou por um longo instante.
             ― Não. - Ele disse lacônico e eu abri com relutância a porta do carro.
             ― Espero que cumpra isso. - Cobrei.
             ― Não se preocupe.
             ― Até logo então? - Perguntei incerta colocando um pé no chão.incerta colocando um pé no chão.
             ― Até logo.
             Ele confirmou depois de alguns segundos, dei um meio sorriso e saí do carro fechando a 
porta atrás de mim. O ar quente da noite contrastou drasticamente com o ar condicionado do carro  
de Damian, subi os dois degraus do hall  de entrada da minha casa e fiquei olhando o carro se 
afastar. Assim que o Eclipse reluzente passou pelo portão me virei e abri a porta, assim que entrei 
fui atingida por uma exigência já esperada.
             ― Quero saber tudo. - Mariana disse, pulando do sofá da sala, revirei os olhos pensando em 
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uma maneira de escapar daquilo.
             ― Foi ótimo. - Falei subindo as escadas e ouvi os passos dela atrás de mim.
             ― Nem pense que vou me contentar só com isso, pode me contar.
Mariana exigiu entrando no meu quarto junto comigo, joguei a bolsa sobre a cama e sentei.
             ― Tudo bem, jantamos em um restaurante às margens do Guaíba - Omiti é claro o fato de 
Damian não ter comido nada - Dançamos juntos, depois fomos a um mirante ver as luzes - Tirando a 
parte do mirante ficar a sete metros de altura e de Damian ter pulado até em cima comigo nos braços 
- E depois ele me trouxe para casa. - Sem mencionar o fato de eu quase ter morrido na hora de descer 
- Só isso. - Concluí dando de ombros.
             ― Foram ver as luzes da cidade? Que lindo, que romântico - Mariana disse cruzando as mãos  
embaixo do queixo - E o que ele disse?
             ― O quê?! - Indaguei sem entender.
             ― Sobre o que conversaram? Qualquer coisa. - Ela quase implorou sentando-se ao meu lado,  
respirei fundo desanimada não ia ser fácil escapar daquilo.  
             ― Falamos sobre muitas coisas sobre família, preferências etc...
             ― E ele beijou você?
             Mariana perguntou sem fazer a menor ideia de como o fato dele não ter me beijado daquela 
vez tinha sido frustrante para mim. Lembrei do aroma delicioso de seu hálito frio de canela e hortelã 
e respirei fundo, era de fazer qualquer garota perder a razão.    
             ― Infelizmente, não.
             ― Ah... que pena! Não beijar um gato daqueles deve ser frustrante. Está bem, mas me conta, 
o que mais aconteceu?
             ― Mas eu já disse tudo o que aconteceu.
             ― E isso é tudo que você tem para me contar de um encontro que teve com aquele deus grego 
da perfeição e beleza? - Mariana inqueriu com ironia e eu torci o nariz. Mas até que aquela era uma 
boa definição para Damian.
             ― É. - Afirmei lacônica e ela suspirou alto.
             ― Ah... Lavígnia - Insistiu ela - Vai me dizer que não aconteceu nada mesmo?
             ― Vou, não aconteceu nada mesmo. - Reiterei e ela se levantou, pelo jeito eu tinha vencido.
             ― Mas vocês vão sair outra vez não é?
             ― Espero que sim - Eu disse dando as costas para ela - Abre o zíper para mim?
             ― Você gosta dele não é?
             Mariana perguntou abrindo o zíper do meu vestido. Aquela era sem dúvida uma ótima  
pergunta. Olhei para a parede na minha frente pensando em uma resposta mais para mim mesma 
do que para Mariana.
             ― Gosto. - Respondi por fim. Quando me virei vi uma expressão de deboche no rosto dela,  
ela estava de braços cruzados e me encarava com descrença. - O que foi? 
             ― Como assim só 'gosto'? Não se pode só gostar de um homem como aquele Lavígnia!  
             ― O que queria que eu fizesse? Ficasse babando por ele assim como você ficou quando abriu 
a porta? - Caçoei tirando o vestido, não estava muito longe da verdade.
             ― Eu não estava babando está bem? - Protestou ela com uma careta.
             ― Ah não? - Insisti vestindo uma camisola de seda branca.
             ― Na frente dele não. - Mariana admitiu com um riso tímido e eu ri.
             ― Eu sabia. - Falei guardando o vestido e ela foi até a porta.
             ― Tudo bem, por hoje fica assim porque já é tarde mas nem pense que não vai me contar 
tudo com todos os detalhes amanhã. - Mariana disse apontado o dedo indicador para mim.
             ― Pensei que estaria ocupada amanhã.
             ― Mas não o dia inteiro, meus amigos só virão aqui depois do almoço.
             ― Hum. - Passei por ela em direção ao banheiro sem dar muita importância para a hora em 
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que os amigos delas apareceriam.
             ― Amanhã você vai me contar tudo. - Decretou Mariana depois de um bocejo.
             ― Prometo. - Prometi me olhando diante do grande espelho do banheiro.
             ― Estou caindo de sono, boa noite.
             Mariana disse saindo da porta do banheiro e eu suspirei discretamente, eu precisava de  
tempo para filtrar todos os acontecimentos daquela noite e contar a ela só o que poderia saber.
             ― Boa noite.
             Falei dando graças por não ter que prolongar aquela conversa pelo menos não naquela noite. 
Prendi os cabelos e peguei minha escova de dentes e enquanto os escovava lembrei da conversa com 
Damian  sobre  a  irmã  dele,  Maureen.  Ela  com  certeza  era  um  ser  que  nem  nos  meus  mais 
improváveis pesadelos existiria. Maureen se alimentava da energia vital das pessoas, era estranho 
demais  até  mesmo se comparado a eles.  Mas e  os  outros de que seriam capazes? Será que eles  
também tinham algo a mais  além de serem seres míticos que o mundo cria existir  somente em 
lendas? Larguei a escova já lavada e seca no porta escova e lavei meu rosto. Pensei nele novamente e 
em como tudo aquilo iria acabar.
             Eu sabia que chegaria o momento, em que eu não poderia mais fingir que ele era um ser  
como eu. Isso me assustava, pois eu não queria ficar longe dele e porque eu não poderia ficar com 
ele por muito tempo. Ele não envelhecia, o tempo simplesmente não parecia ter efeito sobre ele. No 
oposto, eu. Um ser humano normal, bem talvez não tão normal, levando em consideração os sonhos 
estranhos que tive. Vi o rosto de Damian em meu sonho sem ainda tê-lo visto. Vi o Caçador mas não 
poderia afirmar que era mesmo ele,  pois ainda não o tinha visto.  Mas o fato que eu não podia 
ignorar por muito mais tempo, era que Damian e eu pertencíamos a mundos totalmente diferentes, 
eu era a caça e ele o caçador.
             Mas ele havia salvado minha vida. Damian era rápido demais! Quando caí tinha a mais 
absoluta certeza de minha vida acabaria ali mesmo, já que se não morresse provavelmente estaria 
condenada às sequelas de muitas fraturas para o resto da vida. Mas em questão de segundos ele  
estava no chão esperando para salvar minha vida, e foi exatamente o que ele fez. Com sua força e 
agilidade Damian tinha  me salvado duas vezes.  Suspirei ao me deparar com a questão que eu 
queria fugir; que lado eu ficaria? 
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                                                                                                              16. Vocês de novo?!  16. Vocês de novo?!      
                      

Quando  acordei  na  manhã  seguinte,  pude  ouvir  o  som  das  cigarras  e  a  luz  do  sol 
atravessava as cortinas brancas. Empurrei o lençol e me levantei, indo até a varanda. O céu estava 
completamente azul. O dia estava perfeito para uma caminhada no parque da Redenção.
             Já fazia um bom tempo que eu não ia mais lá, no fundo eu tinha um pouco de receio de  
encontrar a garota alada e seus irmãos outra vez - se é que eles eram irmãos mesmo. Eu deduzi que 
fossem pelo jeito com que os dois mais jovens brincavam e se provocavam mas o mais velho podia 
ser marido da garota ou apenas amigo dos dois. Que fosse o que fosse eu não me importava tudo 
que eu queria era não encontrá-los de novo. Pois eles eram muito estranhos e eu estava cansada de 
coisas na minha vida.
             Esperei realmente não encontrá-los enquanto vestia uma roupa adequada para uma 
caminhada. Pus meu MP4 no bolso da blusa branca e desci para a cozinha. Fiz um sanduíche natural 
e comi acompanhado com café com leite. Depois do café escovei meus dentes e peguei as chaves do 
carro. Alguns minutos depois eu parava ao lado do parque, tinha alguns outros carros também. Saí 
fechando a porta atrás de mim e lancei um olhar por cima das copas das árvores.
             Liguei meu MP4 e comecei a caminhar em direção às inúmeras árvores. O sol ainda não 
estava alto o suficiente para iluminar tudo, então a maior parte do parque estava nas sombras. Logo 
só haveria sombra em baixo das árvores então me apressei para caminhar enquanto o sol não vinha.
             Passei por entre as árvores e caminhei por alguns minutos, fui até o centro do parque 
passando pela fonte grande e depois voltei por outro caminho. Passei pela segunda vez pelo lago 
dos  pedalinhos,  era  de  se  esperar  que  em  um  sábado  de  manhã  não  houvesse  ninguém  nos 
pedalinhos. O lago estava tranquilo e uma brisa fazia tremular suavemente a superfície da água 
esverdeada.  As  árvores  formavam um longo corredor  e  algumas folhas  flutuavam em um balé 
desconexo até o chão de terra batida.  Andei sem pressa apreciando a beleza que a maioria das  
pessoas não percebe.
             A beleza simples de folhas caindo como neve das árvores altas até o chão, fui até o bebedor  
de pedra em frente ao Café Do Lago e me inclinei para tomar um pouco de água. Então pensei em 
Damian, na diferença entre a sede que sentíamos e senti meu estômago se revoltar. Mas mesmo que 
fosse macabro, eu não me via mais longe dele. Damian era como um vício, quanto mais eu tinha de 
sua presença mais eu queria ter mas o porquê disso eu não sabia. Respirei fundo e olhei para a tela 
do MP4 escolhendo uma outra música, eu estava perto de uma curva quando algo passou por mim 
correndo.
             Olhei para trás rapidamente e vi que era um cachorro, um que eu conhecia na verdade,  
Arses. Quando virei para frente - para ver do que ele corria - fui atingida por algo grande e pesado e 
caí  no  chão.  Para  minha  sorte,  caí  em cima de  um canteiro  gramado  que  impediu  que  eu me 
machucasse.  Olhei assustada para o lado e vi que o garoto que tinha me derrubado não teve a 
mesma sorte, ele caiu no chão e as pedrinhas machucaram seu cotovelo, vi o sangue.
             Meu MP4 tinha voado das minhas mãos e os fones foram arrancados das minhas orelhas com 
força. Fechei os olhos com força lutando para não dar vazão à raiva que estava sentindo pelo idiota 
que tinha me derrubado.
             ― O que foi?  - Uma voz feminina soou dobrando a curva mas eu nem olhei - Léo o que você  
fez?
             A garota perguntou com repreensão. Levantei tirando a grama grudada na minha roupa,  
estava tão mal-humorada que não fiz questão de olhar para nenhum dos dois. Eu vasculhava o chão 
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com meu olhar tentando descobrir onde meu MP4 tinha ido parar. 
             ― Ah me desculpa eu não vi você.
             O garoto desculpou-se quando me abaixei para pegar meu MP4 que estava perto das flores.  
Quando levantei o rosto trinquei os dentes,  eram exatamente as pessoas que eu não queria ver. 
Droga! Pensei irritada.
             ― Tudo bem. - Resmunguei mal-humorada. Não só pelo tombo, mas por ser ele! Ao lado 
dele, a garota loira que eu tinha a mais absoluta certeza de que tinha saído do chão.
             ― Ai, cada vergonha que você me faz passar garoto. - Ela reclamou dando um tapa na cabeça  
dele e depois cruzando os braços.
             ― A culpa foi sua, se não tivesse saído correndo atrás de mim isso não teria acontecido.  

Devolveu ele  todo sem jeito e  só  então me dei  conta  de que a  tela  do meu MP4 estava 
desligada e que tinha perdido os fones.
             ― Ah não. - Choraminguei baixinho tentando ligá-lo, eu tinha muitas músicas boas lá. Me 
deu vontade de dar um soco no nariz daquele garoto.
             ― O que aconteceu? - Ouvi alguém perguntar dobrando a curva.
             ― Léo derrubou ela. - A voz da garota soou ainda cheia de repreensão. Foi naquele momento 
que vi onde estavam os fones e me abaixei para pegá-los.
             ― Você está bem? - Uma voz grave perguntou.
             ― Eu... 
             Comecei a falar mas engasguei assim que olhei. Era ele, o último que faltava. Droga de novo, 
pensei encarando o rapaz que me olhava preocupado. Pousei meus olhos nele e fiquei admirada. Eu 
achava que nenhum humano podia ser tão lindo e perfeito como Damian e acabava de comprovar 
que  estava  errada.  Aquele  na  minha  frente  era  tão  absurdamente  lindo  como  Damian  só  que 
diferente. Tinha os cabelos escuros e curtos e os olhos emoldurados por sobrancelhas grossas e retas 
eram verdes intensos.
             ― Eu estou bem. - Resmunguei conectando os fones no pequeno aparelho.   
             ― Báh, foi mal. Desculpa aí. - O garoto de cabelos castanhos escuros com várias mechas em 
castanho claro se desculpou outra vez. De um jeito muito estranho ao meu ver.
             ― Tá, tudo bem. - Eu disse irritada e eles trocaram um olhar.
             ― Acho que estraguei seu MP4. - Ele disse olhando eu conectar o fone de ouvido no aparelho 
que não ligou. 
             ― Vai ter que dar outro para ela Léo já que foi tão... desagradável.
             Aquela voz magnífica soou e encontrei os olhos dele outra vez, o mais velho, o lindo e 
maravilhoso deus grego.
             ― Não vai ser preciso. - Resmunguei voltando a caminhar, queria ir pra longe deles.
             ― Mas nós fazemos questão,é uma maneira de nos desculparmos com você.

O Apólo disse com sua voz de veludo ao colocar-se na minha frente feito uma parede. Olhei 
confusa para seus olhos verdes amistosos e me perdi neles por um momento. 
             ― Eu já disse que não tem problema. - Repeti num balbucio e ele sorriu de canto.     
             ― Ei! Eu posso concertar - O garoto disse - Posso ver? Por favor.
             Olhei um por um e suspirei, estava presa e seria melhor ceder já que pelo jeito eles faziam 
mesmo questão de se desculpar. Fiz a pior expressão de raiva e frustração que consegui e estendi o 
aparelho para o rapaz e cruzei os braços olhando para o outro lado. Pelo canto do olho vi que eles 
trocaram um olhar e riram, respirei fundo e soltei o ar com força. Que raiva! Pensei louca para dar o  
fora dali.
             ― Olha - Me dirigi ao rapaz que mexia freneticamente no aparelho - Não tem problema 
mesmo, eu mando alguém consertar. - Eu disse percebendo que o Apólo não tirava os olhos de mim.
             ― Estou quase conseguindo. - Ele disse e eu trinquei os dentes voltando a pensar na ideia de  
dar um soco nele.
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             ― Está perdendo seu tempo moça, Léo é um teimoso crônico. Você se machucou.
             O Apólo disse e olhei para ele e - de novo - perdi o fôlego diante daqueles impressionantes 
olhos cor de esmeralda. Seu rosto era mais que perfeito, com traços másculos e fortes.
             ― Hã... O quê? Onde? - Perguntei lançando um olhar em mim mesma e ele se aproximou, 
recuei um pouco e ele sorriu fazendo com que as minhas pernas vacilassem.
             ― Calma, não vou machucá-la. Não sou tão desastrado quanto meu irmão. 
             Ele disse lançando um olhar para o outro que deu um risinho debochado, a garota segurava  
Arses.
             ― Estou bem. - Repeti vendo-o pegar meu braço com gentileza e virá-lo um pouco.
             ― Aqui. - Ele apontou um pequeno arranhão, a grama havia me poupado de me ralar toda  
mas as pedrinhas do canteiro não.
             ― Eu nem tinha percebido, mas não é nada, só um arranhão. - Falei sentindo o mau humor  
passar diante da preocupação dele comigo.
             ― Acho que já nos vimos antes. - Ele disse soltando meu braço devagar. Olhei para ele 
confusa tentando lembrar de onde o conhecia mas não consegui lembrar de nada.
             ― Desculpe, não me lembro.
             ― Acho que Léo não foi o primeiro da família a esbarrar em você. - Ele disse com um sorriso  
devastador e eu balancei a cabeça me esforçando para lembrar.
             ― Hã... eu - De repente minha mente se iluminou ao lembrar de onde nos conhecíamos - É  
você? Claro, aquele dia no shopping...  Eu esbarrei em você. - Eu disse sem conseguir evitar um 
sorriso.
             ― Isso mesmo.
             Ele confirmou ainda sorrindo e eu descobri porque não havia conseguido me lembrar dele. 
Eu havia visto Damian naquele dia com a irmã dele e depois havia quase levado um tiro de um 
bandido, assassino, ladrão de carros e tudo mais. 
             ― Nossa, que coincidência - Falei reprimindo um sorriso - Nas duas vezes em que nos 
falamos é porque eu estava caindo.
             Ele riu quando eu falei isso, pelo canto do olho vi que a garota loira lançava olhares  
preocupados para mim. 
             ― Acidentes acontecem.
             ― É. - Concordei lançando um olhar ressentido para o irmão dele.
             ― Bem, acho que depois de ter sido atropelada por meu irmão e por mim acho que devo me  
apresentar. Eu sou Neitan e esses são meus irmãos Lídia e Leonel. - Ele disse indicando os dois.
             ― Léo, por favor. - Léo falou sem tirar os olhos do MP4 que ele tinha conseguido abrir para 
meu total espanto.
             ― Lavígnia. - Falei com um meio sorriso.
             ― É um prazer Lavígnia.
             Neitan disse estendendo a mão, relutei por um instante mas acabei cedendo por educação e 
também porque eu não estava mais com tanta raiva. A camiseta verde escura que ele usava ficava 
bem justa aos músculos fortes dos braços e quase combinava com seus lindos olhos verdes pois seus  
olhos eram mais claros.
             ― Igualmente.
             ― Se Léo não concertar seu MP4, o que eu acho bem difícil, lhe dou outro está bem? Neitan  
disse me olhando com interesse.
             ― Tudo bem, não tem problema - Olhei para Léo ainda mexendo no aparelho - Eu tenho 
outro.
             ― Mas eu faço questão,é o mínimo que posso fazer depois de meu irmão desastrado ter 
derrubado você.
             Ele disse apontando para Léo que fez uma careta mas não desviou os olhos do MP4. Foi 
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então que me dei conta de outra coisa totalmente estranha. Eu poderia jurar que tinha visto Léo se 
machucar quando caiu,  mas não havia nem ao menos um arranhão onde antes havia um corte. 
Franzi as sobrancelhas sem conseguir esconder meu espanto ao olhar para o cotovelo de Léo, que 
segundos atrás estava sangrando.
             ― E este é o Arses. - Neitan disse chamando a minha atenção ao indicar o cão, mordi o lábio 
inferior para esconder a perplexidade, eles tinham mesmo algum segredo. Ou talvez eu visse coisas  
estranhas quando eles estavam por perto.
             ― Eu já o conheci. - Eu disse olhando com carinho para o animal e depois para ele.
             ― Já tínhamos nos visto por aqui antes não é?

Neitan perguntou indiferente e eu engoli em seco pensando que a qualquer momento ele 
perguntaria sobre o que eu havia visto.
             ― É... eu gosto de passear por aqui. Isso vai demorar? - Indiquei Léo - Eu tenho que ir.
             ― Léo - Neitan chamou - Ela está com pressa, quer ir embora.  
             ― Tudo bem já consegui - Léo disse entregando o MP4 para mim - Ele desligou por causa da 
queda e alguns fios se romperam mas eu já resolvi.
             Léo explicou com um enorme sorriso e eu fiquei boquiaberta olhando para ele, como ele  
conseguiu consertar um aparelho como aquele sem nenhuma ferramenta?
             ― Nossa, como conseguiu? - Perguntei intrigada olhando para a tela ligada.
             ― Ah... Foi muito fácil, esses circuitos móveis são os mais fáceis de resolver.
             Ele explicou mas é claro que eu não entendi absolutamente nada, o aparelho estava intacto  
sem nenhum vestígio de que fora aberto.
             ― Então está bem... Obrigada. - Agradeci ainda intrigada.
             ― É o mínimo que eu poderia fazer. - Léo disse com um meio sorriso.
             ― Certo - Falei colocando os fones - Então... tchau.
             Eu disse passando ao lado de Neitan. Estava feliz por sair de perto deles embora eles  
parecessem ser boas pessoas, tinham algo que me intrigava. Não ouvi se alguém se despediu pois 
coloquei uma música tocando bem alta, eu estava mais intrigada que antes. Eu vi quando Léo se  
machucou, as pedrinhas do chão haviam ferido o cotovelo dele e segundos depois não havia nem 
vestígio de um machucado. E também ele havia conseguido consertar meu MP4 sem ferramenta 
alguma, como aquilo era possível? Bem, pelo menos minha impressão que eles eram irmãos estava 
certa. Balancei a cabeça absolutamente confusa enquanto caminhava com um pouco mais de pressa 
que antes. Não olhei para trás nenhuma vez até dobrar uma curva e ter certeza de que não estava 
mais no raio de visão deles. Parei e me apoiei em uma árvore ainda sentindo minhas pernas pesadas 
feito  chumbo,  quem  eles  eram  afinal?  Que  loucura!  Pensei  lutando  para  normalizar  minha 
respiração.  Dei  uma olhada para trás  e  ao meu redor e  constatei  que eles  não estavam por ali, 
respirei fundo e voltei a caminhar.
             Fui até o meio do parque e me sentei em um dos bancos perto da fonte grande. Fiquei  
pensando e repassando a cena daqueles três e também as coisas que Damian tinha me contado. Eu 
tinha impressão de que estava chegando cada vez mais  perto de entender aquele mistério.  Mas 
também,  a  impressão  de  que  tinha  encontrado  mais  um.  Deixei  minha  mente  vagar  por  conta 
própria enquanto olhava para a paisagem verde. Nem me dei conta de como o tempo passou rápido, 
quando olhei no relógio resolvi voltar para casa.
             Eu pretendia me aventurar na cozinha para fazer o almoço então era melhor ir mais cedo 
para casa. Atravessei o parque em linha reta passando pela fonte grande e fui em direção de onde  
estava meu carro. Olhei ao redor para me certificar se os três irmãos não estavam por perto, eles  
pareciam  ser  boas  pessoas  mas  era  melhor  manter  a  distância  só  por  precaução.  Mas  naquele 
momento me dei conta de uma coisa incrível, nos poucos instantes em que conversei com Neitan 
não pensei em Damian.
             Talvez fosse porque eu tinha a impressão que ele também era um mistério, só isso. Balancei a  
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cabeça em negativa e disse a mim mesma que esquecesse aqueles três, atravessei o gramado e fui em 
direção aos vários carros parados. Notei que o número de carros estacionados tinha aumentado e 
que havia um jipe importado parado ao lado do meu carro.  Era uma Land Rover prateada, tão 
impressionante que conseguia até mesmo ofuscar meu Captiva grande e reluzente. Caminhei pelo 
gramado de olho no jipe, era incrível.
             Eu tinha uma certa paixão por carros e eu não deixava passar a oportunidade de observar  
uma preciosidade daquelas. Lembrei do Eclipse de Damian, era um carro e tanto. Ele tinha um bom 
gosto para carros, e o dono daquela Land Rover também tinha, além de ter muito dinheiro, já que 
ela devia ser muito cara. Tirei a chave do carro do bolso da minha blusa e notei que o cadarço do 
meu tênis estava desamarrado. Fui até o carro e apoiei o pé no para-choque afim de amarrá-lo de  
novo.
             ― Pare aí mesmo Arses!
             Ouvi a voz de Léo e levantei a cabeça rapidamente. Olhei para todos os lados afim de 
assegurar que não fosse atropelada outra vez. Da direção das árvores vi o cachorro correndo com o 
mesmo brinquedo vermelho da outra vez e Léo atrás, logo mais atrás vinham Neitan e Lídia. Revirei 
os olhos não acreditando na sorte que eu estava tendo naquele dia. Terminei de amarrar o cadarço e 
sem querer deixei minhas chaves caírem em meio à grama alta. Ah não, eu pensei me agachando em 
busca das chaves e percebi que para completar minha sorte ou a falta dela o Land Rover devia ser  
deles. Léo pegou a coleira de Arses e os dois pararam ao lado jipe, suspirei e consegui encontrar  
minhas chaves. Quando me levantei vi Neitan passar ao meu lado com as chaves do carro na mão,  
ele sorriu para mim e eu retribuí com gesto de cabeça.
             ― Nos encontramos de novo. - Observou ele olhando em meus olhos.
             ― É, mundo pequeno.
             Falei antes de ir até a porta do carro e abri-la. Suspirei aliviada assim que entrei e fechei a  
porta, era estranho mas eu me sentia totalmente sem jeito quando Neitan falava comigo. Engoli em 
seco  e  balancei  a  cabeça  enquanto  puxava  o  cinto  de  segurança,  aquilo  era  ridículo,  eu  mal  o 
conhecia.  Girei  a  chave na ignição e  manobrei  o carro,  vi  pelo  espelho retrovisor quando Lídia 
colocou Arses  dentro  do  carro  e  Neitan  assumia  o  lugar  atrás  do  volante.  O que  mais  faltava 
acontecer naquele dia? Liguei o rádio em uma estação qualquer e pisei no acelerador para sair de lá  
o mais rápido possível.
              O carro deles vinha logo atrás do meu até eu entrar na avenida, eu olhava pelo retrovisor o  
tempo todo até o carro deles dobrar uma rua e desaparecer. Fiquei aliviada quando isso aconteceu e 
voltei a atenção para a rua à minha frente. Alguns minutos depois eu subia a rua que passava na 
frente do condomínio e logo estava parando o carro na garagem da minha minha casa. Saí do carro 
fechando a porta atrás de mim, o rádio estava alto então Mariana já estava acordada. Dei a volta e  
entrei pela porta da frente, todas as janelas estavam abertas e as portas de vidro da sala, que davam 
para a piscina, também estavam abertas.
             ― Onde você estava? - Ouvi a voz de Mariana e me virei. Ela descia as escadas com uma 
trouxa enorme de roupas nos braços.
             ― Fui caminhar na Redenção, por quê? - Inqueri fechando a porta.
             ― Porque você tem que me contar muita coisa sobre ontem, esqueceu? - Ela me lembrou indo 
em direção à área de serviço.
             ― Como se isso fosse possível.
             Resmunguei subindo as escadas. Cheguei ao meu quarto e tirei os tênis substituindo-os por  
meus chinelos de borracha, fui ao banheiro e lavei o rosto para tirar o protetor solar. Quando voltei 
para o quarto vi que já estava na hora de ir para a cozinha, desci as escadas e encontrei Mariana no 
corredor.  
             ― Agora você não pode escapar, me conte tudo. - Sentenciou ela indo atrás de mim para a  
cozinha.
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             ― Mas eu já contei ontem! - Lembrei-a.
             ― Contou por cima e eu quero saber detalhes. - Mariana disse sentando-se em uma das 
banquetas enquanto eu revirava a geladeira atrás dos ingredientes para o prato que faria.
             ― Tipo o quê? - Perguntei colocando as abobrinhas, tomates, berinjelas e cebolas na bancada.
             ― Qualquer coisa sobre aquele deus grego em forma de gente, tipo;quanto anos ele tem?  

Ela perguntou antes de morder uma maçã vermelha e eu franzi as sobrancelhas me dando 
conta de que não sabia disso - e talvez fosse melhor nem saber.
             ― Não sei, nem perguntei ainda.
             ― Não acredito Lavígnia! Como não sabe a idade dele? - Repreendeu ela.
             ― Porque eu não perguntei, oras. - Retruquei.
             ― Ai, só você mesma - Ouvi-a reclamar - O que vai fazer aí? - Mariana mudou de assunto,  
fato pelo qual fui grata.
             ― Ratatouille. - Respondi fingindo um sotaque francês.
             ― É francês não é?
             ― Sim. - Confirmei revirando os olhos, se o nome era em francês é porque o prato era francês.
             ― E vegetariano? - Ela perguntou parecendo desanimada e eu me virei.
             ― O que acha? - Devolvi a pergunta levantando uma berinjela e ela suspirou.
             ― E é bom?
             ― É ótimo como todo prato francês,à exceção. de escargots  é claro. - Falei fazendo uma careta.
             ― Nisso eu concordo com você, não como escargot nem que me paguem.
             ― Os franceses adoram. - Argumentei.
             ― Isso porque eles tem muita coragem. Posso ajudar?
             ― Claro, pegue isso - Estendi duas abobrinhas e uma faca - Corte-as em diagonal.    
Instruí esperançosa de que ela não voltasse ao assunto do meu encontro com Damian.
             ― Está bem.
             ― Há que horas seus amigos virão aqui? - Perguntei afim de distraí-la.
             ― Ás duas, mas pare de tentar fugir do assunto e me conte o que quero saber.
             Ordenou Mariana enquanto lutava para cortar os legumes da forma correta e eu suspirei, não 
tinha  saída.  Fiz  um resumo completo  das  coisas  que  ela  poderia  saber  o  que  pareceu  deixá-la 
satisfeita.
             ― Que lindo - Mariana disse depois que falei da nossa conversa, uma parte dela pelo menos,  
enquanto olhávamos as luzes da cidade - Sabe que falando em ter como vista a cidade e o Guaíba,  
pensei em fazer minha festa em um lugar assim. - Mariana falou limpando a bancada enquanto o  
ratatouille estava no forno minutos depois.
             ― Nossa, vai ficar perfeito. - Eu disse achando uma ótima ideia.
             ― Que bom - Ela disse sorrindo - Porque vou precisar da sua ajuda para organizar tudo.
             ― Claro, pode contar comigo.
             ― E você pode convidar o Damian. - Mariana sugeriu outra vez e eu mordi o lábio pensativa,  
a ideia era boa.
             ― Claro. - Concordei me divertindo com a ideia.
             ― Mas eu estava pensando... O que ficaria melhor uma festa a fantasia mesmo ou um baile de  
máscaras? - Mariana perguntou voltando a sentar-se.
             ― Hmmm... Acho que festa a fantasia é melhor, baile de máscaras é muito formal e a maior 
parte dos convidados é jovem. - Argumentei sentando-me em frente a ela do outro lado da bancada.
             ― É, você está certa. Festa a fantasia é melhor mesmo e também eu já escolhi minha fantasia. 
             ― Odalisca não é? - Inqueri.
             ― Sim e é linda eu já fui ver na loja.
             ― Nossa, você está bem adiantada então. - Falei com um meio sorriso.
             ― Você tem que escolher a sua, já tem alguma ideia?

            ♦             ♦ 201201  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

             ― Não, ainda tem muito tempo para decidir não é? - Perguntei indiferente.
             ― Tem mas é melhor já ir pensando em algumas opções. Sabe como eu acho que você ficaria  
linda?
             ― Como? - Perguntei curiosa.
             ― De Lara Croft, a heroína das histórias em quadrinhos sabe? - Eu ri diante da sugestão dela,  
eu jamais pensaria naquilo.
             ― Como a Angelina Jolie no filme Tomb Raider? - Perguntei sem ter muita certeza.
             ― Isso mesmo, com aquele shortinho preto, camiseta sem mangas, botas de salto alto... Vai  
ficar linda. - Sugeriu ela e eu torci o nariz.
             ― Não sei não, acho que não faz o meu estilo sabe?
             ― É claro que faz, você é bonita, alta, tem um corpo lindo. Vai ficar incrível. - Mariana  
sugeriu e eu torci o nariz ponderando.
             ― Pode ser. - Oscilei vendo no relógio que estava na hora de tirar o ratatouille do forno. 
Levantei e fui até o forno para desligá-lo, peguei uma luva e puxei a forma.
             ― Só me preocupo com o vovô, com o tio, a mãe...
             ― Por quê? - Indaguei colocando a forma em cima da bancada para esfriar.
             ― Porque eu acho que eles não vão gostar muito de ter que usar uma fantasia.
             ― É, eu acho que sim. - Concordei.
             ― É mas o vô ia ficar ótimo de Sherlock Holmes. - Ela falou com uma risada e eu fiz o  
mesmo.
             ― É verdade. - Falei enquanto tirava o papel alumínio de cima da forma e um aroma 
delicioso se espalhou pela cozinha.
             ― Humm, que cheirinho bom. - Mariana farejou o vapor que saía da forma.
             ― Ainda ensino você a apreciar comida vegetariana. - Avisei vendo-a pegar um prato.
             ― Talvez.
             Ela concordou deixando a expectativa no ar. Durante o almoço falamos sobre os preparativos 
para a  festa  dela,  onde seria,  a  decoração,  as  músicas  enfim.  Para  meu alívio  ela  não  voltou a 
perguntar mais nada sobre Damian, depois do almoço cada uma lavou seu prato e Mariana foi para 
o quarto. Resolvi dar uma arrumada no jardim dos fundos, enquanto ajeitava as coisas que iria usar, 
ouvi o interfone tocar e entrei imaginando que eram os amigos da Mariana. 
             ― Sim?
             ― Os amigos de dona Mariana estão aqui. - A voz de Júlio soou do outro lado.
             ― Pode deixá-los entrar. - Coloquei o fone branco de volta no gancho preso na parede ao lado 
da cozinha. - Seus amigos chegaram. - Gritei no pé da escada.
             ― Pode abrir a porta para mim? Já vou descer.
             Ela respondeu lá de cima. Dei de ombros e corri até a porta quando a campainha tocou, abri-
a e meu sorriso desapareceu no mesmo instante. De todas as coincidências que poderiam acontecer 
na minha vida, aquela com certeza era a mais irônica e mordaz que eu poderia imaginar.
             ― Vocês de novo?! - Eu disse incrédula diante da mesma impressão pasma dos dois na minha 
frente. Com a mesma impressão de incredulidade total estavam os irmãos Lídia e Léo.
             ― Você é a prima da Mari?  -  Léo perguntou com uma risadinha e eu pisquei  não  
conseguindo acreditar naquela cena.
             ― E vocês são os colegas dela? - Perguntei ainda com a mão na maçaneta.
             ― É o que parece.
             Léo disse com um meio sorriso e Lídia apenas olhava de um para outro abraçando 
nervosamente os livros. Eu sabia porque ela estava daquela maneira. Mariana desceu as escadas e 
terminou de abrir a porta.   
             ― Vocês se conhecem? - Ela perguntou juntando as sobrancelhas.
             ― Nos conhecemos hoje de manhã. - Lídia finalmente falou e eu olhava de um para outro me 
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perguntando o que tinha feito para que aquilo acontecesse.
             ― Onde? - Mariana quis saber toda sorridente.
             ― Lá na Redenção, eu esbarrei nela e nós caímos. - Léo disse parecendo muito satisfeito.
             ― Nossa, que coincidência esbarrar na minha prima bem no dia em que ia conhecê-la.  Minha 
prima cabeça oca falou sem perceber a tensão daquele encontro.
             ― Pois é, mundo pequeno não é? - Léo perguntou dando de ombros.
             ― É, mas entrem, fiquem à vontade. - Mariana disse fazendo um gesto para que os dois  
entrassem e eu fui para trás como que repelida.
             ― Vamos ver se hoje consigo fazer vocês aprenderem a matéria. - Ouvi Léo dizer enquanto 
eles iam para o meio da sala.
             ― Exibido.
             Lídia repreendeu e eu soltei o ar com força, que dia, pensei. Passei pelo outro lado da sala em  
direção a porta, estava feliz por ter o que fazer naquele dia. Era muita ironia do destino aquilo ter 
acontecido,  somente  porque  não  queria  encontrá-los,  parecia  vê-los  em  toda  parte.  Eu  olhava 
algumas vezes - discretamente - para trás e vi que eles mais conversavam e riam do que estudavam, 
pareciam  normais.  Voltei  a  atenção  para  meu  trabalho,  só  que  minha  mente  adorava  me 
desobedecer e me fez lembrar do que Mariana havia me dito sobre eles. Os pais haviam morrido e 
eles só tinham uns aos outros, bem, pelo menos tinham algo em comum comigo exceto o fato de eu 
ter somente uma  irmã. Ágatha, pensei com suspiro e me perguntei se algum dia ela saberia de tudo 
aquilo, as coisas lá em Manaus deviam estar bem mais normais para ela do que para mim aqui.
             Suspirei alto largando a pazinha e passei a mão na testa para enxugar algumas gotas de suor 
que se formaram em minha pele. Estava muito calor naquele dia e dei graças quando terminei de 
plantar as flores. Os canteiros ficaram bem mas coloridos e alegres e eu contava que isso atraísse  
muitas borboletas. Também contava que Néftis não tentasse pegá-las como sempre, mas onde estaria 
minha gatinha? Pensei olhando ao redor. Néftis dormia na minha cama desde que era um filhotinho 
e geralmente - nas últimas noites - ela sumia. Apenas de vez em quando eu acordava pela manhã 
com ela ao meu lado. Coloquei as ferramentas dentro do balde e me levantei.
             Caminhei pelo lado da piscina tentando resistir à tentação de pular dentro dela de roupa e 
tudo. Tive que resistir já que havia visitas em casa, fui até a área de serviço e guardei tudo. Vi que as 
roupas de Mariana estavam secando no varal e a máquina de lavar estava livre. Aquilo era ótimo já 
que meu cesto de roupas sujas estava transbordando, lavei as mãos na pia do tanquinho e respirei  
fundo. Eu teria que passar pela sala para chegar ao meu quarto e é claro passar por Lídia e Léo, 
endireitei os ombros e tomei coragem. Era melhor fingir que nada tinha acontecido e que eu não os 
achava estranhos.
             Com a maior naturalidade forçada que consegui estampar passei pela sala tranquilamente. Vi 
de soslaio que eles estudavam ou melhor elas estudavam e Léo - que parecia ser superinteligente - as 
ajudava explicando a matéria. Subi as escadas rapidamente e fui direto para o meu quarto, fui ao 
banheiro e peguei o cesto de roupas. Fiz o mesmo caminho até a área de serviço e com a mesma 
naturalidade de antes, quando cheguei na lavanderia coloquei o cesto no chão. Só então me dei 
conta de que ele estava muito cheio e devia estar pesado para mim, mas estava um pouco mais 
pesado que um balão. Dediquei isso às horas de pesos levantados na academia.
             Depois de colocar as roupas para lavar, resolvi tomar um banho. Já que tinha suado horrores  
por ficar no sol arrumando os canteiros. Passei da forma mais casual que pude pela sala, de soslaio 
arrisquei  uma olhada neles.  Estavam só estudando,  tão normais.  Sacudi  a cabeça e  fui  para  eu 
quarto. Depois de um longo banho frio, escolhi um vestido azul de alças fininhas para usar. Penteei 
meus cabelos e deixei-os soltos. 
             Voltei para o quarto e vi que tudo estava limpo e organizado, não precisava da faxina que eu 
pretendia fazer. Suspirei e fui atrás do meu livro, já que não tinha muita coisa para passar o tempo, 
peguei o livro e deitei na cama. Fiquei lendo e não vi o tempo passar, só olhei para o relógio quando 
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Mariana gritou lá de baixo se eu não queria comer bolo com eles. Foi então que me dei conta de que 
a máquina já devia ter lavado a roupa e que eu devia ir estendê-las, fechei o livro e saí do quarto  
descendo as escadas.
             ― Você chegou a tempo de provar minha primeira experiência culinária, vem.

Mariana convidou assim que botei um pé na sala, eles estavam indo para a cozinha. Olhei 
rapidamente para os irmãos.
             ― Hã... Eu tenho um monte de roupas para estender agora e...
             ― Nada disso - Mariana me interrompeu indo na minha direção - Nada de desculpas, você  
não vai escapar. - Decretou ela pegando no meu braço.
             ― Mas Mariana eu tenho um monte roup... - Tentei protestar mas foi em vão.
             ― Depois você estende, vamos.

Achei melhor desistir e não fazer uma cena na frente daqueles dois então cedi e fui com eles.
             ― Você disse que era péssima na cozinha Mari mas estou louca para provar esse bolo.  Lídia  
disse assim que sentou-se em uma das banquetas.
             ― Eu estou é com medo. - Léo provocou e Mariana lançou um olhar censurador para ele.
             ― Só por causa disso você não vai ganhar. - Retrucou ela.
             ― Vou pegar os pratos. - Me prontifiquei para sair do meio da zona de conflito enquanto 
Mariana foi pegar o bolo na geladeira.
             ― Léo sempre teve o problema de falar demais, devia treinar para falar menos besteiras.  
Lídia disse com uma risada de puro sarcasmo.
             ― Eu falo besteiras?! Você é quem acha que o feminino de judeu é Judeia. - Replicou Léo  
sentado na frente dela.
             ― Porque não começa a treinar agora e cala a boca?      
             Lídia devolveu mal-humorada enquanto Mariana ria. Abri o armário e peguei alguns 
pratinhos e os coloquei na bancada, eles continuaram a discussão enquanto eu abria a gaveta de 
colheres e pegava algumas.      
             ― Mas o feminino de judeu é e sempre foi e sempre será judia. Entendeu maninha j-u-d-i-a.  
Léo provocou e Lídia fechou a cara.
             ― Ai garoto como você é chato parece uma mala sem alças! - Lídia reclamou e Mariana e eu 
trocamos um olhar perdido.
             ― Eu sou uma mala? - Ele perguntou se fingindo de ofendido.
             ― É,é sim. Uma mala sem alças, sem rodinhas, cheia de pedras, ensaboada, feita de papelão  
em um dia de chuva! - Lídia explicou calmamente e eu tive que rir, cobri os lábios com a mão para 
tentar esconder mas foi inútil já que todos riam menos Léo.     
             ― Como vocês conseguem conviver juntos hein? - Mariana perguntou enquanto cortava o 
bolo e Léo deu de ombros.
             ― Neitan é o mediador na maioria das vezes.
             ― É, ele coloca o Léo de castigo. - Lídia contou e o irmão fez uma careta, sentei na banqueta 
mais distante deles enquanto acompanhava a discussão.
             ― Ah... eu não acredito. - Mariana duvidou colocando um pedaço de bolo no prato de Lídia.
             ― É porque não é verdade - Léo retrucou - É que às vezes ele atira alguma na minha direção.
             Ele disse sem jeito e eu imaginei a cena. Fiquei com vontade de perguntar quanto anos  
Neitan tinha. Mas me reprimi. Isso não é do seu interesse Lavígnia, eu disse a mim mesma quando 
minha prima estendeu um pedaço de bolo para mim.   
             ― Não deve ser uma boa ideia ser atingido por alguma coisa que seu irmão atire, ele parece  
muito forte. - Mariana supôs claramente se derretendo toda ao mencionar o maravilhoso irmão mais 
velho deles. 
             ― Geralmente eu consigo desviar, mas às vezes não dá tempo, dói pra caramba.
Léo contou e eu apertei os lábios com força para não rir enquanto cortava um pedaço do bolo.

            ♦             ♦ 204204  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

             ― Neitan tem uma ótima pontaria geralmente ele acerta e às vezes o Léo escapa.
Desmentiu Lídia e Léo mostrou a língua para ela como se tivesse cinco anos de idade.
             ― Mal educado. - Retrucou Lídia antes de colocar a colher na boca.
             ― Puxa Mari, não vai mesmo me dar um pedacinho que seja? - Ele perguntou com a cara de 
inocente mais esfarrapa que eu já vi.
             ― Não, você disse que estava com medo de provar, já que pode ser a pior coisa do planeta.  
Mariana retrucou com a faca na mão.
             ― Mas eu sou um homem corajoso que enfrenta seus medos. - Argumentou ele e Mariana  
fechou a cara.
             ― Ah tá! - Lídia revirou os olhos.
             ― Shhh, fica quieta eu quero ganhar um pedacinho.

Ele disse sem olhar para a irmã mas olhava Mariana como um cachorro que cai do caminhão 
de mudança.
             ― Nossa, está muito gostoso. - Lídia disse claramente para provocar o irmão mas ele a  
ignorou.
             ― Por favor Mari minha querida amiga e colega tão linda e compreensiva... - Ele chantageou  
e Mariana sorriu deixando a postura cair.      
             ― Tudo bem, mas nunca mais duvide de minha habilidade culinária.
Avisou ela com uma careta enquanto apontava a faca para ele e Léo levantou a mão direita.
             ― Prometo nunca mais duvidar de suas habilidades culinárias.
             Ele prometeu de um jeito teatral e Lídia revirou os olhos. Mariana estendeu o prato para ele,  
eu queria sair dali o mais rápido possível já que não me sentia totalmente à vontade na presença 
deles. Olhei para o pedaço de bolo quase intacto no meu prato e cortei mais um pedaço e o coloquei 
na boca, estava bom.
             ― Hum... Está uma delícia, vai dizer que fez sozinha? - Léo perguntou erguendo uma  
sobrancelha.
             ― Fiz uma parte, Lavígnia fez outra e a senhora que trabalha aqui fez a última. Trabalho em 
equipe. - Mariana disse dando de ombros e eu quase engasguei, eu queria fingir que nem estava ali e 
ela ainda me mencionava?
             ― E qual exatamente foi a sua parte? - Lídia indagou.
             ― Eu fiz o recheio, a Lavígnia fez a cobertura e a tia Márcia fez a massa.

Ouvi-a explicar e abaixei a cabeça imediatamente tentando parecer indiferente, não queria 
que me fizessem perguntas. Não estou aqui, não estou aqui, pensei.  
             ― Ficou muito bom. - Lídia elogiou e Léo concordou.
             ― Hum-hum.
             ― Obrigada, e você Lavígnia gostou? - Mariana perguntou e levantei a cabeça quando ouvi  
meu nome.
             ― Hum? Ah, claro está ótimo. - Murmurei distraída olhando rapidamente para ela.
             ― Que bom então. Se todos gostaram vou fazer mais vezes.
             ― E não esqueça de me convidar por favor. - Léo avisou estendendo o prato para ganhar 
mais um pedaço e Mariana riu.
             ― Claro, vou tentar fazer isso de novo antes de vocês irem e falando nisso quando vocês vão 
embora? - Mariana perguntou com a maior naturalidade e eu franzi as sobrancelhas intrigada, isso 
era pergunta que se fizesse aos amigos?
             ― Ainda não sabemos mas talvez no fim do verão.
Lídia explicou com delicadeza e eu entendi, eles iam embora da cidade talvez.
             ― Que pena, seria tão legal se vocês fossem fazer faculdade comigo.
Mariana se queixou e eu ergui as sobrancelhas curiosa mas não ia perguntar nada.
             ― É, mas nós já fizemos faculdade. Só estamos nesse curso para ter o que fazer enquanto não 
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voltamos para casa. - Lídia explicou.
             ― Hum, entendo. Lavígnia, sabia que eles moram em Bom Jesus também?
             ― O quê?! - Indaguei absolutamente distraída.
             ― Que eles moram em Bom Jesus. - Mariana repetiu indicando os dois.
             ― Ah é? - Foi minha resposta monossilábica e impressionada, como eu nunca os tinha visto  
por lá? Passei quase todos os verões da minha vida em BJ e nunca os encontrei.      
             ― Conhece BJ? - Léo que não era nem um pouco tímido ou embaraçado me perguntou e eu  
apertei os lábios um instante.
             ― Conheço, os pais da minha mãe moram lá.
             ― Vai muito para lá? - Continuou ele com seu interrogatório.
             ― Sim, fui há alguns dias. - Respondi me levantando, finalmente eu tinha conseguido 
terminar com o meu pedaço de bolo. Fui em direção à pia para lavar o
prato e dar o fora dali.
             ― Foi fazer trilha? - Ele perguntou, senti que ele estava virado para mim mas eu estava de  
costas para eles.
             ― Sim. - Fui monossilábica outra vez, aquela conversa estava se prolongando muito e eu 
estava começando a achar que Léo era bem legal.
             ― Ela foi acampar com os amigos. - Mariana completou, suspirei discretamente.
             ― É mesmo? Aonde? - Ele quis saber e eu trinquei os dentes.
             ― Na Dona Luíza. - Falei tentando parecer indiferente.
             ― Lá é muito bonito, meus irmãos e eu vamos bastante. 
             Lídia falou com sua voz doce e eu me surpreendi enquanto colocava o prato no escorredor de 
louças. Pensei em perguntar se eles sabiam algo sobre as coisas estranhas que eu tinha visto e ouvido 
nas histórias mas aí havia um sério risco de nos aproximarmos mais.
             ― Na fazenda do Cilho também é muito legal, adoro ir lá andar à cavalo.
Léo falou e eu dei um meio sorriso e fui saindo sorrateiramente da cozinha.
             ― Não vai querer mais bolo? - Mariana perguntou e senti os olhos dos três nas minhas costas.
             ― Não obrigada, tenho um monte de roupas para estender. Com licença.
             Eu disse me esquivando e escapei para a sala. Era frustrante reconhecer mas aqueles dois não  
eram exatamente o que eu pensava que fossem. Eles eram bem legais e aparentemente normais. Fui 
para a lavanderia e abri a máquina tirando algumas das roupas, então estava explicado porque eu 
não os tinha visto antes na Redenção, eles não moravam na cidade. E outra coincidência estranha,  
era eles morarem em Bom Jesus. Aquilo era bem estranho ou uma brincadeira muito sem graça do 
destino. Pelo menos as chances de encontrar eles diminuiriam já que eles iriam voltar para lá, mas o 
que estavam fazendo em Porto Alegre? Balancei a cabeça e continuei estendendo as roupas já que 
aquilo não era da minha conta, demorei de propósito para não ter que falar com eles outra vez.
             Quando estendi minha calça jeans virei as costas para ir pegar mais roupas, estaquei. Senti  
uma onda de pânico me invadir ao perceber a enorme besteira que tinha feito, corri para o varal e 
enfiei  a  mão no  bolso  da  calça.  Se  eu  tinha  um  pinguinho que  fosse  de  esperança  de  não  ter  
estragado o cartão que eu havia conseguido nas coisas da gaveta do doutor Porto, ele se desfez 
quando os farelos molhados - do que um dia foi o cartão - apareceram na minha mão. Fechei os 
olhos com força enquanto trincava os dentes com raiva de mim mesma. Idiota, idiota, idiota, eu 
disse a mim mesma não conseguindo acreditar que tinha conseguido perder a única pista de quem 
estava descumprindo aquele trato idiota.
             Fiquei choramingando e xingando a mim mesma por uns dois minutos e finalmente me 
conformei que tinha estragado tudo. Voltei para a lavandeira totalmente cabisbaixa e peguei o resto 
das roupas, estendi tudo. Depois de terminar, fiz uma pequena faxina na lavanderia e saí para regar 
as flores novas do canteiro. A tia Márcia fazia aquilo durante a semana mas no sábado e domingo a 
encarregada era eu. O jardim da minha casa era imenso, um único canteiro rodeava o pátio inteiro 
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seguindo o muro, então eu tinha um certo trabalho pela frente. Felizmente a casa dispunha de duas 
mangueiras enormes, uma no pátio de trás e outra na frente. Depois de terminar de regar as flores 
de trás fui para o pátio da frente, o sol já estava a caminho do seu leito atrás do horizonte e a lua  
apressada já brilhava pálida no céu azul.
             Deviam ser umas sete horas talvez, no verão os dias eram bem mais longos e sem falar no  
horário de verão que adiantava o relógio em uma hora. Fui até a parede na lateral da casa e puxei a 
mangueira que estava bem enrolada em um suporte móvel para facilitar, sendo assim quando puxei, 
vários  metros  de  mangueira  verde  me seguiram.  Girei  a  ponta  e  a  água  começou  a  jorrar,  fui  
regando as plantas seguindo o desenho do canteiro. Quando estava perto do portão, vi Júlio indo 
embora e Lucas assumindo seu posto. Ambos acenaram para mim e eu retribuí.
             ― Até segunda-feira senhorita Durani. - Júlio se despediu.
             ― Bom descanso e pela milésima vez me chame de Lavígnia.
Repeti o pedido que ele nunca atendia.
             ― Vou lembrar da próxima vez.
             Ele disse saindo pelo portão e eu continuei meu trabalho, escutei quando um carro parou em  
frente ao portão. Um instante depois a porta da frente se abriu e Mariana, Lídia e Léo saíram e 
começaram a caminhar em direção ao portão. Estreitei os olhos e deduzi que só podia ser Neitan no 
carro. Espiei por entre as grades altas do portão e vi o Land Rover parado, acertei. Dei de ombros e  
molhei as últimas plantas quando Mariana abriu o portão e ficaram conversando.
             ― Não, você não vai acreditar - Era a voz de Léo - Sabe aquele garota do parque? 
Acho que ele estava falando de mim. Desliguei a mangueira e franzi as sobrancelhas, garota do 
parque?
             ― O que tem ela? - Ouvi a voz grave de Neitan.
             ― Ela é a prima da Mari, dá para acreditar? - Léo falou acenando para mim.
             ― A Lavígnia e o seu irmão se conhecem? - Mariana perguntou confusa e eu comecei a 
enrolar a mangueira para levá-la para seu lugar.
             ― Conhece, ele estava com a gente quando eu a derrubei hoje de manhã. - Léo explicou.
             ― Nossa, que coincidência.
             Mariana admirou-se. Virei as costas e fui até a lateral da casa, enrolei a mangueira de volta 
no suporte e fui em direção a porta da frente, os quatro continuavam conversando animadamente 
parecendo um grupo de adolescentes. Coloquei a mão na maçaneta e ouvi a voz da Mariana. 
             ― Ei Lavígnia, Lavígnia - Ela repetiu e eu tive que olhar para trás, eu poderia ter fingindo que 
não ouvi mas não ia dar certo - Vem até aqui.

Ela chamou fazendo um gesto com a mão e eu suspirei, não podia ser mal educada. Ajeitei  
minha postura e caminhei de maneira bem indiferente até eles.
             ― O que foi? - Perguntei ficando uns três passos de distância da minha prima.
             ― Lembra do Neitan? Léo disse que vocês se conheceram hoje de manhã. - Mariana falou me 
puxando pelo braço para mais perto deles.
             ― Ah, lembro sim. Oi. - Cumprimentei olhando rapidamente para Neitan que tinha saído do 
carro.
             ― Oi Lavígnia, que coincidência você ser a prima da melhor amiga dos meus irmãos. - Ele 
disse com um sorriso e eu cruzei os braços.
             ― Pois é. - Murmurei meio sem jeito mas ninguém pareceu ter notado.
             ― Sabia que os avós da Lavígnia são da nossa cidade? - Léo o falador, foi logo contando.
             ― É mesmo? Então conhece BJ? - Neitan perguntou para mim.
             ― Sim, conheço sim. Inclusive estive lá alguns dias atrás.
             ― Ela foi na trilha Dona Luíza. - Léo se meteu e vi os olhos de Neitan se estreitarem um  
pouco.
             ― É uma trilha muito bonita, vale a pena ir até lá mesmo. - Ele disse.
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             ― Foi o amigo da Lavígnia que planejou tudo, eu até já estou incluída na próxima aventura  
por lá. - Mariana contou e eu passei a mão nos cabelos.
             ― E quando vão para lá? - Perguntou Neitan e os olhos de Mariana dispararam para mim.
             ― Não sei ainda, quando vocês vão Lavígnia?
Coloquei alguns fios de cabelos atrás da orelha e voltei a cruzar os braços.
             ― Também não sei ao certo, isso é coisa do Rodrigo, ele é quem organiza tudo.
Justifiquei.
             ― E você vai muito para lá? - Neitan perguntou e eu ergui uma sobrancelha, estava  
conversando amigavelmente com alguém que eu andava procurando evitar. Aquilo estava ficando 
constante na minha vida.
             ― Passei quase todos os verões da minha vida lá.
             ― Que estranho nunca termos nos visto antes. - Léo disse me olhando e eu dei de ombros.
             ― É mesmo. - Concordei.
             ― Faz tempo que eu não vou para lá, estou com muita saudade e todas as vezes que fui não  
me aventurei por uma das trilhas. - Mariana disse prolongando a conversa.
             ― Ei, nós vamos para lá daqui uns dias se você quiser ir... - Léo disse deixando no ar um  
convite que Mariana dificilmente iria recusar.
             ― Sério? Nossa que legal eu iria adorar e você Lavígnia? - Ela se voltou para mim e eu prendi  
a respiração por um segundo.
             ― Eu o quê? - Perguntei meio alarmada.
             ― Não quer ir para BJ também? Já temos companhia. - Ela disse indicando os amigos.
             ― Hã... Eu voltei a poucos dias de lá, vai você e divirta-se. - Recomendei e ela fez uma careta.
             ― Mas você disse que não pode ver seus avós porque o Rodrigo já tinha um itinerário 
completo.  Você pode ir  vê-los  dessa vez.  -  Argumentou ela e  eu engoli  em seco,  como escapar 
daquilo?
             ― É, quem sabe eu vá até lá visitá-los. Mas daqui há um tempo, vou estar muito ocupada por 
umas semanas. - Eu disse evasiva.
             ― Nós vamos num final de semana, se quiser ir... Vai ser legal ter alguém para conversar sem 
ter  que  ficar  escutando  o  Léo  ficar  cantando aquelas  musiquinhas  irritantes.  -  Lídia  falou  com 
delicadeza me surpreendendo outra vez.
             ― Eu não canto músicas irritantes! - Léo protestou e Lídia torceu o nariz.
             ― Então quem é aquele garoto chato que fica cantando aquela coisa ridícula de garrafas no  
muro hein?
             ― Não é coisa ridícula irmãzinha é um clássico das músicas para se cantar no carro, você que  
não entende. - Léo disse fazendo uma careta e eu tive que rir.
             ― Bem, o convite está feito. Se quiserem uma carona para lá, já tem. - Neitan disse abrindo a  
porta do carro.
             ― Claro, obrigada. - Mariana disse toda derretida e eu sorri de forma forçada.
             ― Até segunda Mari - Lídia disse dando um beijo nela - Tchau Lavígnia foi um prazer revê-
la. - Ela acenou mas não se aproximou.
             ― O prazer foi meu. - Eu disse acenando para Léo dentro do carro, assim que Lídia entrou,  
virei as costas e comecei a caminhar em direção à porta. Mariana correu atrás e parou ao meu lado 
parecendo em expectativa.       
             ― Então, o que achou deles? - Ela quis saber quando abri a porta.
             ― São bem legais. - Falei não muito longe da verdade, eles eram mesmo legais.
             ― E o Neitan? O que achou dele? - Mariana perguntou com um sorriso suspeito enquanto 
íamos para a cozinha.
             ― Não sei, não falei muito com ele. - Me esgueirei enquanto abria a geladeira.
             ― Ah... Não se faça de inocente sabe que não é a isso que me refiro.
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             ― Está bem, ele é muito bonito. Era isso que queria ouvir? - Perguntei colocando o que havia  
sobrado do ratatouille do almoço no micro-ondas.
             ― Claro, ele é maravilhoso não é? E é solteiro, a Lídia me falou. - Ela contou toda alegre e eu  
a olhei com um meio sorriso.
             ― Então vai investir? - Insinuei e ela deu de ombros.
             ― Ah... Sei lá, ele é um gato é claro mas eles vão embora para BJ daqui um tempo.
             ― É, namoro à distância não costuma dar muito certo. - Informei-a.
             ― Quem dera eu ter um namorado daqueles, eu nem me importaria se o visse somente uma 
vez por mês sabe? - Ela disse apoiando o queixo na mão e eu ri.
             ― Que exagero. - Repreendi com um tom de divertimento quanto o micro-ondas apitou.
             ― Sonhar não custa nada, vamos comer. - Mariana disse saltando da banqueta para pegar um  
prato.
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                                                                  17. Hora de admitir 17. Hora de admitir 

Depois do jantar Mariana e eu ficamos conversando por um tempo na sala. Ela queria 
saber o que eu tinha achado dos amigos dela, outra vez. Então tive que repetir umas quinze vezes  
que eu havia gostado deles, gostado de uma maneira cautelosa é claro, mas também era claro que eu 
não diria a ela. Depois de me livrar do falatório sem fim da minha prima subi para meu quarto,  
estava tão calor que decidi tomar mais um banho antes de dormir. Abri a gaveta do guarda-roupas 
onde  ficavam  minhas  roupas  de  dormir  e  peguei  um  short  doll de  tecido  bem  leve.  Nem  me 
preocupei em ligar a luz do quarto e fui direto para o banheiro, tomei um banho rápido e escovei os 
dentes, antes de fazer uma trança nos meus cabelos.
             Estendi a toalha e saí do banheiro desligando a luz atrás de mim, me livrei dos chinelos e  
caminhei de pés descalços. A porta do lado da cama estava fechada e aquela noite estava tão quente 
que eu simplesmente não poderia deixá-la daquele jeito.  Mesmo com o condicionador de ar do 
quarto ligado eu detestava me sentir presa, trancada. Fui até as portas duplas e as abri no mesmo 
instante que uma brisa mais forte soprou as cortinas brancas,  respirei fundo me deliciando com 
aquele frescor. Me virei para a cama e vi que Néftis não estava ali, me perguntei o que ela andava 
aprontando que quase todas as noites sumia. Dei de ombros e fui dar a volta na cama.
             ― Por que nunca liga a luz quando entra em seu quarto?
             A voz que saía do meio da escuridão perguntou e eu me sobressaltei levando um tremendo 
susto, meu coração disparou e minha respiração ficou ofegante enquanto eu olhava para a parte 
mais escura do quarto.
             ― Damian. - Eu disse aliviada quando o vi na minha frente.
             ― É, por acaso estava esperando outro... alguém? - Ele perguntou com aquele sorriso lindo e 
eu respirei fundo para me acalmar.
             ― Não,é claro que não mas você me assustou. - Acusei colocando a mão no meu peito sobre  
meu coração frenético.
             ― Desculpe - Ele disse todo sedutor - É que isso é tão normal para mim.

Damian pegou delicadamente minha mão de sobre meu peito e levou-a perto de seus lábios 
pousando em meus dedos um beijo suave.
             ― Me avise da próxima vez assim eu me preparo antes. - Pedi enquanto tentava controlar  
minha respiração, os lábios dele eram frios mas era incrível como parecia sair uma corrente de fogo 
do ponto que ele tocava e descia pelo meu braço.
             ― Tudo bem. - Ele concordou com um sorriso suspeito soltando vagarosamente minha mão,  
fato é claro que eu odiei.
             ― Há quanto tempo está aqui? - Inqueri estreitando os olhos.
             ― Hmmm, tempo suficiente para descobrir que você nunca percebe quando estou por perto. -  
Damian disse enigmático e eu pisquei.
             ― Hã... Espera, o que você quer dizer com isso?
             Perguntei aflita e ele riu mas não respondeu. Fechei os olhos por um segundo e balancei a  
cabeça,  me afastei  dele  e dei  a  volta na cama.  Subi nela e  sentei  no meio sobre minhas pernas 
dobradas.     
             ― Por acaso essa não é segunda vez que vem ao meu quarto... Ou é?

Especulei entre a angústia e a dúvida. Em um milésimo de segundo Damian estava sentado 
perto de um dos travesseiros virado para mim.
             ― Não.
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             Damian disse com um meio sorriso e eu engoli em seco. Aquilo eu não esperava mesmo,  
balancei a cabeça e rolei na cama para ligar a luminária do meu lado da cama que era interligada 
com a outra do lado de Damian e as duas deram uma luminosidade suave ao quarto. Voltei a sentar 
da maneira de antes e o encarei, como sempre ele estava lindo, e como eu mais adorava, de preto. 
Ele  estava  com  uma  camiseta  e  calça  jeans  também,  um  detalhe  que  eu  achava  lindo  era  a 
munhequeira de couro preto em volta de seu pulso. Mas eu estava intrigada demais com o que ele 
havia acabado de revelar para me deslumbrar com sua perfeição.
             ― Não? - Perguntei sentindo uma pontinha de pânico.
             ― E o que mais eu poderia fazer durante a noite? - Damian perguntou confirmando minhas 
suspeitas.
             ― Vem aqui todas as noites? - Indaguei perplexa e ele sorriu.
             ― Quase todas. - Ele confirmou e eu deixei o queixo cair. O sorriso dele se abriu ainda mais e  
eu pestanejei, sem contar com o constrangimento eu estava totalmente lisonjeada. 
             ― Por quê? - Inqueri curiosa e ele deu de ombros.
             ―  Gosto  de  ver  você  dormir  -  Ele  disse  olhando em meus  olhos  -  É...  fascinante, 
tranquilizador eu diria,é quase como se eu também pudesse dormir e sonhar. 
             Concluiu ele com um meio sorriso tão lindo que cortou meu coração. Lutei para não deixar 
transparecer em minha expressão o quanto aquilo foi emocionante para mim. Só de saber que ele 
esteve ali tão perto enquanto eu dormia era um tanto perturbador e outro tanto, lindo.     
             ― Nossa, então está explicado o você ter me visto tantas vezes e eu nem ter notado. É que eu 
estava dormindo.  -  Falei com uma ponta de ironia puxando minha trança para frente enquanto 
enrolava nos dedos a ponta de cabelos que havia sobrado. 
             ― Espero que isso não a tenha aborrecido. - Damian falou com suavidade, ah como eu  
adorava aquela voz.
             ― Claro que não - Falei com a voz mais doce que consegui - Só me pegou de surpresa, nunca 
imaginei que algum dia alguém gostaria de me ver dormir.  -  Expliquei abaixando o olhar meio 
tímida e o ouvi rir.
             ― Deve-se ao fato de esse alguém não dormir à noite. - Damian disse reclinando-se sobre os 
travesseiros, perigosamente tentador.
             ― E o que fazia antes de me conhecer? - Especulei curiosa e ele deu de ombros.
             ― Nada tão maravilhoso quanto ver seu peito arfar suavemente com sua respiração tranquila  
e ouvir seu coração batendo. - Ele disse devagar e eu prendi a respiração por um instante.
             ― Isso é lindo. - Sussurrei emocionada.
             ― Não, você é que é linda. - Corrigiu ele e eu me senti ruborizar.
             ― Até parece. Garanto que as garotas do seu mundo são bem melhores. - Eu disse meio sem 
jeito.
             ― Por que acha isso? - Damian perguntou com as sobrancelhas franzidas, dei de ombros.
             ― Porque eu já as vi. Sofia e Danúsia são perfeitas e Harriet é muito bonita. 
Retruquei insegura e ele balançou a cabeça de leve.
             ― Não tem nem comparação Lavígnia, embora elas sejam mesmo muito bonitas, não se 
igualam a você. - Assegurou ele mas eu não compreendi.
             ― Elas são...  perfeitas, como pode dizer isso? - Perguntei insegura e confusa, eu não  
conseguia acreditar que ele pudesse me achar mais bonita que elas, as divas da beleza inalcançável. 
             ― Parece que você não se vê como realmente é. Mas eu vejo.
             ― E o que vê? - Insisti para descobrir o que ele achava de mim.
             ― Uma beleza naturalmente  perfeita  acompanhada de reações  fascinantes  que são 
impossíveis no meu mundo. - Ele explicou com maestria e eu mordi o lábio inferior e olhei para  
baixo.
             ― Hum... você fez de novo. - Damian observou e eu o olhei sem entender.
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             ― O quê?
             ― Esse rubor que cobre seu rosto quando está envergonhada, o fato de morder o lábio 
quando não sabe o que dizer, seu cheiro, seu calor, seu coração batendo... Entende agora? Você é 
incrível por ser quem é. - Damian elucidou e eu compreendi.
             ― Humana. - Proferi com um suspiro.
             ― E única, absolutamente rara. - Completou ele e eu torci o nariz.
             ― Você acha? - Eu estava bem insegura.
             ― Quantas garotas você acha que ficariam à vontade perto de um vampiro? - Inqueriu ele 
erguendo uma sobrancelha.
             ― Acho que não muitas. - Respondi com sinceridade.
             ― Nenhuma na verdade, você sempre soube quem eu sou desde o primeiro instante. Isso  
ajudou muito, já que não podemos contar a ninguém quem somos. Na verdade nós evitamos ao 
máximo nos aproximar dos humanos. É claro que depois de anos no mesmo lugar vendo todos os 
dias as mesmas pessoas - Ele sorriu ao dizer isso - Fica meio entediante, então escolhemos alguma 
coisa para fazer entre os humanos mas é claro que temos que ter todo o cuidado.
             ― E o que fazem? - Perguntei curiosa.
             ― Hmmm, eu por exemplo tenho quinze diplomas de faculdade, Harriet também.
Fiquei de boca aberta com aquela revelação, pestanejei.
             ― Quinze diplomas? De fazer a faculdade quinze vezes? - Falei totalmente surpresa - Espere,  
o curso de uma faculdade dura em média quatro anos, quinze vezes quatro dá... sessenta? Sessenta 
anos estudando? - Horrorizei-me - Isso é um verdadeiro pesadelo, que tristeza. - Afirmei fechando 
os olhos um instante e o ouvi rir.
             ― Mas é bom poder parecer normal. - Ele disse dando de ombros.
             ― Me desculpe, mas alguém que goste tanto de estudar não pode ser normal,é impossível.  
Discordei e ele riu mais ainda.
             ― Pelo jeito você não gosta muito de estudar. - Observou ele e eu dei de ombros.
             ― Não muito - Admiti - Mas não é difícil para vocês ficarem entre humanos?
Não era bem aquela pergunta que eu queria fazer mas pelo jeito ele entendeu.
             ― Não foi muito fácil no começo mas eu sabia o que queria, quanto aos outros bem... A única 
que não se adapta é Marianjel. Juan é um caso à parte.
             ― Por quê? Eles não gostam dos humanos? - Perguntei insegura e o vi suspirar.
             ― Cada um é um caso, Juan tem um visão distorcida sobre os humanos, ele se acha superior -  
Damian falava devagar e em tom de desculpas, lembrei do que Juan disse na reunião - Marianjel 
simplesmente não gosta de ficar perto de humanos.
             ― Mas se ela não gosta de ficar perto de humanos como faz para se... - Hesitei - Você sabe. 
Falei e ele pareceu cauteloso.
             ― À exceção dessa parte, mas... Alguns de minha família são de certa forma diferentes 
quanto à isso.
             ― Maureen? - Interrompi e ele concordou.
             ― Sim ela é um referencial mas é a única capaz de fazer o que ela faz, Harriet e Satine são  
vampiras normais eu diria. - Ele disse com uma risada e eu pisquei.
             ― Normais? - Repeti sarcástica.
             ― Dentro dos padrões - Ele disse franzindo as sobrancelhas e eu ri - O fato é que elas se  
recusam a se alimentar de humanos.
             ― Então como sobrevivem? - Indaguei totalmente perdida embora tenha gostado daquela  
informação. 
             ― Elas vivem com o sangue de animais. - Damian concluiu olhando com cautela para mim, 
talvez esperando uma reação humana de pânico e histeria.
             ― Isso é... diferente. - Eu disse depois de refletir por um momento e vi uma sombra de alívio 
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passar pelo rosto dele.
             ― Mas não impossível,é a decisão delas e para falar a verdade eu admiro.
Ele confidenciou deixando-me perceber o orgulho que tinha ao falar da família.
             ― É muito difícil ficar longe do sangue humano? - Perguntei diretamente, me surpreendi com 
a coragem de fazer aquela pergunta. Damian olhou em meus olhos por alguns segundos e depois 
suspirou.
             ― Muito difícil. - Foi sua resposta lacônica.
             ― Damian?
             ― Hum? - Sibilou ele e mordi o lábio e respirei fundo enquanto olhava para o edredom  
branco da minha cama.  Eu não sabia como fazer aquela pergunta mas a curiosidade estava me 
matando.
             ― Como...  sabe que...  as pessoas que você - Hesitei - Bem, enfim como sabe que são  
criminosos? - Terminei a pergunta olhando-o com expectativa, torcia para que ele me respondesse. 

Damian desviou os olhos dos meus e seus lábios se franziram em uma linha fina.
             ― Nada de mistérios, já passamos dessa fase. - Avisei e a sombra de um sorriso passou por  
seus lábios.
             ― É, chega de mistérios. - Concordou ele - Lavígnia, o trato que temos com vocês diz que  
podemos punir, para nossa subsistência, somente assassinos e não criminosos. - Damian esclareceu e 
eu não falei nada apenas o olhava com ansiedade.
             ― É difícil de explicar, mas assim como Maureen, outros membros da minha família tem 
poderes incomuns. - Eu quis interrompê-lo para saber que poderes eram aqueles mas fiquei calada, 
queria saber o que ele fazia - Eu sou um deles, tenho um poder ou um dom, como quiser denominar. 
- Damian fez uma pausa e me olhou com cautela.
             ― Continue. - Estimulei e ele sorriu um pouquinho.
             ― Eu posso... ver o que eles fizeram. - Ele me olhou hesitante mas mantive a mesma 
expressão serena - Quando eu olho em seus olhos posso ver os crimes que cometeram, vejo as almas 
que eles mataram presas no medo que eles lhes impuseram.  - Pestanejei atordoada.
             ― Você vê... os assassinatos? - Indaguei sem ter certeza se tinha entendido direito.
             ― Isso mesmo, eu vejo também as suas intenções, o que estão planejando. Vejo o passado 
deles e seu futuro de acordo com suas intenções. É como se eu dominasse a memória e a imaginação 
deles. - Damian terminou a explicação e eu fiquei imóvel olhando para ele de queixo caído, depois 
de alguns segundos ele riu.
             ― Viu porque não lhe conto certas coisas? É estranho demais. - Pisquei várias vezes ao ouvir 
o que ele falou como se tivesse acordado.
             ― Eu estava tentado formar isso na minha mente mas confesso que é bem difícil.
Confessei e ele me olhou com certa ansiedade.
             ― E então? Acha que sou um monstro? - Damian perguntou com um sorriso mas eu vi que  
estava angustiado.
             ― É claro que não - Me apressei em responder - Você não é um monstro,é como se fizesse 
justiça.
             ― Acha isso? - Ele perguntou esperançoso e eu assenti.
             ― Acho. - Confirmei descruzando as pernas que já começavam a formigar. Deitei de lado  
apoiando o rosto na mão.
             ― É o que me faz sentir melhor, ver o mal que eles fizeram a outros seres humanos me faz  
sentir... justificado. Vida por vida. - Damian disse balançando de leve a cabeça.
             ― É incrível, como consegue fazer isso?
             ― Não faço a menor ideia, sempre fui capaz de fazer isso. - Damian disse aumentando mais  
minha curiosidade.
             ― Quer dizer que conseguia fazer isso quando era humano? - Indaguei perplexa.
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             ― Sim.
             ― Como um ser humano normal é capaz de fazer isso? 
             ― Talvez eu nunca tenha sido muito normal.
             ― Hã? - Damian sorriu e desviou o olhar de mim por um instante.
             ― Essa é uma história para outra hora. - Ele disse suavemente e eu revirei os olhos.
             ― Vão começar os mistérios outra vez. - Reclamei e ele riu.
             ― Vamos com calma.
             ― Para o bem de minha sanidade mental? - Perguntei contrariada.
             ― Hmmm... é. - Ele confirmou eu fiz uma careta.  
             ― Se eu não pirei até agora, significa que eu não vou enlouquecer mais, sabia? - Perguntei  
com ironia.
             ― Talvez mas não quero arriscar. - Ele justificou e eu torci o nariz.
             ― Então me fale dos poderes dos outros. - Pedi.
             ― Com quem quer que eu comece? - Ofereceu ele e eu olhei para cima.
             ― Com alguém que eu já vi, Harriet. Ela também tem algum poder?

Especulei me perguntando porque me sentia bem ao falar dela, eu nem a conhecia mas tinha 
uma espécie de simpatia por Harriet.
             ― Sim, ela consegue de certa forma influenciar o clima e seus elementos. Água, fogo, terra, ar. 
             ― O quê?! - Perguntei sem conseguir acreditar.
             ― É isso mesmo,é claro que ela não tem poder de fazer um dia ensolarado se transformar em 
uma tempestade de repente.  Mas se o dia estiver parcialmente nublado ela consegue. - Damian 
concluiu me deixando estupefata.
             ― Nossa! Ela consegue controlar o tempo? - Perguntei incerta.
             ― Controlar não, influenciar - Corrigiu ele - Ela controla raios, ventos, trovões enfim, mas em 
pequena escala é claro. O poder dela até que é bem útil.
             ― Além de ser super forte e rápida? - Presumi.
             ― E ter visão, audição e olfato superdesenvolvidos. - Completou ele.
             ― Mas isso todos tem, não é?
             ― Sim, nisso todos somos iguais. Mas quanto aos outros poderes não sabemos explicar exceto  
é claro, o caso de Maureen. - Damian disse reclinando-se melhor na cama e apoiando a mão atrás da 
cabeça. Era incrível como estávamos à vontade um com o outro.    
             ― Quem mais tem poderes?
             ― Satine e Pietro. - Ele disse rápido.
             ― Satine. - Pedi.
             ― Bem... Satine consegue fazer com que vejam o que ela quer ver. Ela tem poder sobre  
sonhos e ilusões,é claro que no caso de sonhos ela só pode usar com humanos.
             ― Como assim? Ela tem o poder da ilusão? - Pestanejei.
             ― Exato. - Confirmou ele.
             ― Nossa, e Pietro, qual o poder dele? - Perguntei ansiosa, eu estava ao mesmo tempo  
apavorada e maravilhada com aquilo tudo.
             ― Pietro tem o dom mais impressionante. - Damian falou me olhando com cautela, talvez  
ponderando em não me contar.
             ― Qual? - Perguntei rapidamente para não dar a ele tempo de mudar de ideia.
             ― Ele tem a capacidade de mudar de forma, pode obter muitas formas.
             ― O quê?! - Com aquela deixei meu queixo cair literalmente - Não pode ser possível, está  
falando sério? - Desconfiei e ele riu.
             ― Totalmente, ele se transforma no que quiser. - Damian confirmou e eu pisquei. Fiquei  
vários segundos tentando digerir aquilo.
             ― Eu jamais imaginaria algo assim,é incrível. - Desabafei por fim.
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             ― Também acho mas se eu fosse eleger o melhor dom com certeza seria o de Maureen. - Ele  
confidenciou e eu estreitei os olhos.
             ― Por quê?
             ― Porque ela pode ter todos os poderes que quiser com apenas um toque, não lembra do que 
falei sobre ela? - Inqueriu ele erguendo uma sobrancelha.
             ― É claro que sim mas não imaginei que ela usasse isso na própria família! - Eu presumi  
achando aquilo o mais óbvio.
             ― Não há muitos conceitos éticos entre meus irmãos, a não ser é claro quando os mais velhos 
estão por perto. - Ele disse com um sorriso de criança bagunceira.
             ― Então esperam eles saírem de perto para aprontar? - Perguntei sem conseguir acreditar.
             ― Acontece em todas as famílias, vai me dizer que nunca esperou seus pais saírem de perto  
para fazer alguma coisa que eles não deixavam?
             Damian perguntou com um sorriso maroto e eu lembrei da vez em que empurrei Ágatha na  
piscina no instante que minha mãe virou as costas. É que ela tinha jogado minha boneca preferida lá 
dentro e eu queria que ela fosse pegar, a cena passou nítida na minha mente. 
             ― Hã... Já. - Admiti.
             ― Na minha casa não é muito diferente. - Ele disse rindo e eu fiz o mesmo. Olhei em seus  
olhos no momento em que a cena de minha irmã caindo na água me veio à mente. 
             ― Hmmm. - Ele me olhou repreensivo e eu não entendi.
             ― O que foi? - Inqueri franzindo as sobrancelhas.
             ― Jogou sua irmã na piscina por causa de uma boneca? -  Ele  indagou e eu sentei  
rapidamente.
             ― Como sabe disso? - Perguntei surpresa. Damian deu de ombros.
             ― É o meu dom, eu já lhe disse. - Disse ele com praticidade e eu pestanejei.
             ― Mas isso não funciona só com bandidos? - Indaguei alarmada.
             ― Não. - Ele disse com um sorriso debochado e eu senti meus lábios tremerem levemente.
             ― Devia ter me dito. - Acusei.
             ― Eu queria descobrir alguns dos seus segredos. - Ele disse com naturalidade e eu abri a  
boca, um quê de desespero ameaçava me tomar.
             ― E o que descobriu? - Perguntei em um fio de voz. Damian abriu um sorriso maravilhoso.
             ― Fique tranquila, eu só posso ver o que lembrar quando estiver olhando em meus olhos. 

Explicou ele calmamente e eu engoli em seco, inutilmente tentei lembrar das coisas que eu 
havia lembrado quando ficava presa em seus olhos. O que tinha acontecido centenas de vezes!
             ― Tem certeza? - Perguntei insegura.
             ― Tenho. - Assegurou ele e eu engoli em seco.
             ― Ótimo. - Falei em um suspiro e ele estreitou os olhos.
             ― Acho que está escondendo alguma coisa. - Damian insinuou e eu relaxei os ombros.
             ― É claro que sim, acha que eu gostaria que você soubesse de todos os meus segredos?  
Resmunguei e ele riu.
             ― Depende dos seus segredos. - Ele disse com um meio sorriso e eu fiz um muxoxo.
             ― Vou tomar mais cuidado com o que penso quando você estiver por perto.
Avisei voltando a deitar, dessa vez mais perto dele.
             ― Está me deixando curioso. - Damian falou franzindo as sobrancelhas.
             ― Eu também sei ser misteriosa, viu? - Falei empinando o nariz e ele riu.
             ― Estou mas isso só me deixa com mais vontade de desvendar você.  - Ele disse com um 
sorriso malicioso e eu revirei os olhos.
             ― Olha quem fala! Pelo que eu saiba o enigma aqui é você. - Acusei apontando o dedo 
indicador.
             ― Eu já não contei muito do que você queria saber?
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             ― Uma pequena parte, bem pequena. - Retruquei.
             ― Você é curiosa demais. - Acusou ele e eu dei de ombros.
             ― Não é todo mundo que faz parte de uma história dessas, o mais lógico é que eu queira 
saber tudo não é? - Indaguei meio irônica.
             ― Acho que a reação mais esperada seria fugir disso e não querer saber de mais nada. -  
Damian falou acertando o que eu já havia pensado, abaixei os olhos para que ele não visse aquilo.
             ― Não sou lá muito normal. - Falei escondendo um bocejo.
             ― Acho melhor deixar você dormir agora. - Damian disse suavemente, indicando que iria  
embora.
             ― Não - Falei meio alto e depois mordi o lábio envergonhada - Não estou com sono.  
Dissimulei e ele balançou a cabeça com desdém.
             ― Você sempre diz que não está. - Acusou ele e eu suspirei.
             ― Não quero que você vá embora... ainda. - Confessei meio sem jeito e ele me olhou com  
intensidade.
             ― Quer que eu fique?
             ― Hum-hum.
             Concordei olhando em seus olhos, eu queria que ele visse que eu realmente não queria que 
ele fosse embora. Na verdade eu odiava me despedir dele desde a primeira vez, mesmo com o medo 
que senti. 
             ― Então eu fico. - Ele falou por fim e eu sorri exultante.
             ― Ótimo. - Falei voltando a deitar, coloquei minha cabeça bem na ponta do travesseiro ao  
lado dele. Bem perto de seu peito, o perfume dele era tão bom que me deixava meio atordoada.
             ― Mas você precisa dormir, chega de histórias por hoje. 

Ele avisou e eu torci o nariz contrariada, Damian sorriu com o que me pareceu ternura e  
tocou a ponta do meu nariz com o dedo.
             ― Vem aqui - Ele convidou e eu pisquei - Chegue mais perto.

É  claro,  óbvio  que  eu  não  iria  deixá-lo  dizer  aquilo  outra  vez.  Mais  que  depressa  me 
aproximei e deitei minha cabeça em seu peito.
             ― Vai me fazer dormir? - Perguntei estonteada quando com a mão ele começou a acariciar  
meus cabelos.
             ― Posso não ser muito bom nisso. - Avisou ele e eu dei de ombros.
             ― Isso não importa. - Falei sonolenta enquanto sentia sua respiração tranquila eu já havia me 
acostumado em não sentir seu coração bater.
             ― Por que quer que eu fique Lavígnia? - Damian perguntou baixinho e eu suspirei sentindo 
que o sono me dominava.
             ― Porque gosto de ter você por perto. - Balbuciei colocando minha mão em seu peito perto  
do meu rosto.
             ― Por quê? - Ele quis saber e eu suspirei.
             ― Não sei.
             Falei num sussurro sentindo sua mão acariciar meus cabelos e mergulhei na inconsciência 
indesejada, se eu pudesse nunca mais dormiria só para ficar mais tempo com ele. Quando abri meus 
olhos novamente já era de manhã e a luz do dia entrava em meu quarto pelas portas abertas.
             ― Damian.
             Chamei seu nome assim que meus olhos se abriram. Sentei rapidamente e vasculhei o quarto 
à sua procura, mas ele não estava mais lá. Respirei fundo e passei a mão pelos meus cabelos. Olhei  
para  o  meu lado,  onde  ele  estava  na  noite  passada.  Puxei  o  travesseiro  e  o  abracei  aspirando 
profundamente o perfume de Damian que havia ficado na fronha. Aquilo já tinha ido longe demais 
para se voltar atrás, eu havia me proposto a correr o risco e daquele momento em diante teria que  
enfrentar a verdade que eu mesma havia construído. Damian era um vampiro e eu uma humana, ele 
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era autorizado a punir outros para subsistir  e eu existia para vigiá-lo,  um acordo firmado entre 
nossas famílias há mais de um século.
     Éramos dois opostos, dois extremos. Ele de um lado e eu de outro, cada um em seu próprio 
mundo onde o  outro  não  conseguiria  existir,  mas  naquele  momento eu tinha certeza de  que a 
barreira natural que devia nos separar havia caído. Eu não sabia como aquilo tinha acontecido e 
muito  menos  o  que  iria  fazer,  mas  já  estava  mais  que  na  hora  de  admitir  que,  eu  estava 
completamente apaixonada por ele.
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                                                   18. De estranhos a amigos18. De estranhos a amigos
  

             ― Bom dia. - Minha prima disse toda exultante e sorridente assim que entrei na cozinha, 
o que sem dúvida me deixou desconfiada. Ela não era uma pessoa muito matinal.
             ― Bom dia. - Respondi indo direto para a cafeteira.
             ― Convidei meus amigos para virem aqui hoje. - Ela disse abrindo a geladeira e eu franzi o 
cenho.
             ― O quê?! De novo?
             ― É, está tão calor que resolvi convidá-los para virem tomar banho de piscina. - Mariana  
respondeu dando de ombros.
             ― O quê?! - Repeti enquanto me sentava.
             ― Eles estão em um apartamento, não tem piscina lá e está tão calor. Achei que você não se  
importaria. - Explicou ela sentando-se à minha frente com uma fatia enorme de bolo na mão.
             ― É claro que eu não me importo, só não esperava revê-los tão cedo. - Murmurei e ela deu de  
ombros. - Quando eles vem?
             ― Daqui a pouco. - Mariana disse com praticidade e eu mordi o lábio inferior.
             ― Hum.
             ― Vai dizer que não gostaria de ver o Neitan outra vez? - Indagou ela com cumplicidade e eu 
torci o nariz. - Ah é... Eu tinha esquecido que você já tem alguém igualmente lindo para prestar 
atenção - Ela disse ainda no mesmo tom - Quando vão sair de novo?
             ― Não sei.
             ― Ele é muito lindo, você não pode deixá-lo escapar hein? - Ela disse de boca cheia e eu 
suspirei.
             ― O quê? - Aquela parecia ser minha pergunta preferida naquela manhã.
             ― Como assim "O quê"? É claro que você não pode deixar ele escapar Lavígnia, você e ele  
tem que namorar, ué!
             Explicou ela e eu sorri pensando na ideia, aquilo com certeza era inédito na história do 
planeta. Um vampiro e uma humana namorando,é claro que era maluquice total mas por outro lado 
eu não conseguia mais imaginar minha vida longe de Damian. Eu estava em frente à um grande 
dilema, como poderia conciliar meu amor com a imortalidade dele? Damian não envelhecia mas eu 
sim, eu morreria, ele não, eu mudaria, ele não.
             ― O que foi? - A voz de Mariana me trouxe de volta à realidade.
             ― Hum?
             ― Sei lá, de repente pareceu que você ficou triste. - Ela disse dando de ombros e eu endireitei  
a postura dando um jeito de mudar minha expressão.
             ― Impressão sua. - Me esquivei sorvendo um pouco do café na minha xícara. Só naquele  
momento me dei conta de uma coisa que ela havia me dito antes e eu não tinha percebido.
             ― Você disse que seus amigos virão aqui não é?
             ― Hum-hum, por quê?
             ― O irmão deles vai vir também? - Perguntei franzindo as sobrancelhas e ela abriu um 
sorriso enorme.
             ― A Lídia disse que sim, não é o máximo?
             Ela pareceu bem animada e eu pisquei algumas vezes. Eu meio que já tinha superado as  
estranhezas a respeito dos dois mais novos mas de alguma forma a presença de Neitan parecia me 
perturbar.  
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             ― Sim claro,é o máximo. - Fui obrigada a concordar para não deixá-la desconfiada, coisa que 
ela ficava com frequência.
             ― Isso mesmo.
             ― Você gosta dele? - Perguntei erguendo uma sobrancelha e ela torceu o nariz.
             ― Não, claro que não eu só acho ele m-a-r-a-v-i-l-h-o-s-o, lindo de morrer mas é só isso.  Ela  
tratou de explicar depressa e eu ri.
             ― É estranho. - Falei tamborilando os dedos na bancada.
             ― Por quê?
             ― Porque parece que você está disposta a entrar na lista de futuras possíveis namoradas dele. 
- Provoquei.
             ― Ai que ridículo Lavígnia Durani, só porque eu acho um cara bonito não quer dizer que eu 
quero me casar com ele! - Retrucou ela fingindo estar irritada.
             ― Desculpe,é que às vezes as aparências enganam. - Fui irônica.
             ― Mas sabe? Até que não seria uma má ideia se casar com ele. - Mariana confidenciou 
encolhendo os ombros. Balancei a cabeça em negativa enquanto ria.
             ― Acho que você combina melhor com o Léo, se quer saber minha opinião. - Sugeri. 
             ― Hã?! - Resmungou ela fazendo uma careta.
             ― É o que eu acho.
             ― Isso é totalmente impossível, nem pensar.
             ― Por quê? Ele é engraçado, inteligente... - Elogiei o Léo mas é claro que aproveitando a 
oportunidade  para  me vingar  de  todas  as  vezes  em que  ela  fazia  questão  de  me arrumar  um 
namorado.
             ― Sim e tudo isso faz dele um bom amigo, só isso e nada mais. 
             ― Tudo bem, foi só uma sugestão. - Concertei me sentindo vingada, era bom. Eu devia fazer 
aquilo mais vezes.
             ― Uma má sugestão... péssima eu diria. - Mariana disse indo colocar seu prato na pia e eu  
também me levantei, lavei a xícara e peguei duas barras de cereal no armário.
             ― Então vamos esquecer que eu falei isso está bem? - Perguntei saindo da cozinha.
             ― Já esqueci.
             Gritou Mariana e eu ri enquanto subia as escadas. Quando entrei em meu quarto fiquei 
parada por alguns instantes relembrando a noite passada. Era incrível como tudo aquilo só parecia 
real quando Damian estava por perto. Liguei o rádio e uma música animada começou a toca, era  
exatamente daquele jeito que eu me sentia naquela manhã, depois de admitir o que eu realmente 
sentia por Damian eu me sentia mais leve e é claro louca para vê-lo.
             Mas eu me perguntava se deveria contar a ele como me sentia. Também me perguntava o 
que ele  sentia por mim. Se aquilo era possível  mesmo, suspirei  deixando os ombros caírem me 
dando conta de que toda a vez que eu pensava no futuro me deprimia. Amassei as embalagens das 
barras de cereal e fui até o banheiro jogá-las no lixo. Quando voltei para o quarto vi Néftis parada 
em uma das  portas  olhando desconfiada  para  dentro,  estreitei  os  olhos  enquanto  a  observava. 
Depois de alguns instantes olhando para todos os lados ela entrou bem devagar, pensei em pegá-la 
mas ela parecia assustada.
             ― O que foi Néftis?
             Perguntei na minha eterna convicção de que ela poderia me entender de alguma maneira. Ela 
me olhou por alguns segundos e logo depois veio enroscar-se nas minhas pernas.  Me agachei e 
passei algum tempo alisando seu pelo macio, ela parecia normal naquele momento. Me levantei e fui 
arrumar  minha  cama enquanto  Néftis  brincava  com sua bolinha  de  lã  tranquilamente.  Quando 
terminei, lembrei que havia um monte de roupas me esperando no varal para serem dobradas. 
             Saí do quarto e desci as escadas vagarosamente em direção ao pátio de trás, passei pela  
lavanderia  e  suspirei  olhando todas as  roupas que teria  que levar para cima.  Dei  de ombros e 
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comecei  a recolhê-las,  quando estava na metade do varal  ouvi  o interfone tocar.  Os  amigos  da 
Mariana deviam estar chegando, ouvi vozes quando entrei na lavanderia. Coloquei todas as roupas 
no cesto e fui em direção à escada. Assim que pus o pé no acesso à sala de estar pude vê-los. Neitan 
também estava ali para a alegria de Mariana.
             ― Oi Lavígnia. - Léo disse com um sorriso enorme assim que me viu e todos olharam para 
mim, não sei porque mas sempre odiei ser o centro das atenções.
             ― Como vai Léo? - Murmurei enquanto continuava caminhando para a escada.
             ― Tudo bem, ei quer ajuda com isso? - Ele apontou para o cesto de roupas que estava leve  
como um balão para mim, estranhamente.
             ― Não obrigada, não está pesado. - Recusei.
             ― O que deu em você para agir como um cavalheiro?
             Lídia o provocou e ele fechou a cara, notei que Neitan me olhava com um interesse estranho.  
Parecia que me avaliava ou sondava sei lá, abaixei a cabeça e caminhei rapidamente para a escada.
             ― Lembra do Neitan, não é Lavígnia?
             Mariana perguntou com uma pontinha de sarcasmo assim que coloquei um pé no primeiro 
degrau da escada. Virei para trás muito a contra gosto mas com a expressão mais informal que 
consegui fazer. 
             ― Claro que lembro - Fuzilei-a com os olhos - Como vai? - Perguntei com um meio sorriso me 
voltando para ele.
             ― Muito bem, e você Lavígnia?
             Neitan perguntou com aquele vozeirão de locutor de programa romântico, mas de alguma 
maneira a pergunta dele parecia conter muito mais significado que um cumprimento informal. Meu 
meio sorriso murchou um pouco diante daqueles olhos verdes minuciosos, fiquei sem fala por um 
segundo.            
             ― Bem, obrigada.
             Falei dando as costas rapidamente e subindo as escadas como um raio. A conversa continuou  
atrás  de  mim mas eu podia  sentir  os  olhos de  Neitan em minhas costas.  Dei  graças assim que 
alcancei o corredor do andar de cima e parei respirando fundo, aquilo tinha sido muito estranho. 
Balancei minha cabeça afim de recuperar o juízo e fui para o meu quarto, virei o cesto de roupas em 
cima da cama e me pus a separar as roupas. Eu me perguntava se havia mesmo alguma coisa a mais 
na simples  pergunta  dele  ou se  eu estava  ficando paranoica  mesmo.  Suspirei  e  decidi  não  dar 
atenção àquilo, levei uma meia hora para organizar as roupas e colocá-las nos lugares certos do 
guarda-roupas.
             Dei uma rápida olhada pelo meu quarto procurando mais alguma coisa para organizar, mas 
tudo  estava  em  perfeita  ordem.  Achei  melhor  ir  regar  as  flores  que  eu havia  plantado  no  dia 
anterior. Saí do quarto percebendo que tudo estava em silêncio. Mas foi quando descia as escadas, 
que ouvi vozes e risos vindos do lado de fora. As portas de vidro da sala de estar estavam abertas e 
vi de relance Mariana e sua turminha sentados ao redor de uma das duas mesas perto da piscina. 
Havia copos e pratos na mesa de vidro, então deduzi que estavam fazendo um lanche pois estava 
ainda  cedo  para  almoçar.  Não  dei  muita  atenção  e  fui  em  outra  direção,  quando  cheguei  na 
lavanderia fui direto para o lugar onde ficavam guardados os objetos de jardinagem.
             O sol entrava pelas janelas de vidro e reluzia nos azulejos brancos, era meio ofuscante. Fiz  
um nó improvisado nos  meus cabelos  e  me abaixei  pegando o  regador  verde escuro,  fui  até  o 
tanquinho e o enchi até em cima. Assim que saí percebi de relance os olhares curiosos em mim mas 
não dei bola. Fui até o canteiro e comecei a molhar as flores.
             Arrisquei dar uma olhada na direção deles -  que conversavam animadamente - assim que 
olhei, como se tivesse tido a mesma ideia;Neitan desviou os olhos de Mariana para mim. Pude ver  
que ele sorria então retribui com um meio sorriso - bem sem graça - e voltei minha atenção para o  
que estava fazendo. Levei uma meia hora para regar todo o canteiro, sempre sentindo que aqueles 
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três - principalmente Neitan - me olhavam com muita frequência. Fingi que não havia percebido e  
voltei para guardar o regador, para molhar o jardim da frente eu contava com aquela mangueira 
gigantesca então foi bem fácil. Assim que terminei achei melhor entrar pela porta da frente, assim 
que entrei o telefone da sala tocou. Corri para atender.
             ― Alô? - Perguntei colocando o telefone branco sem fio na orelha.
             ― Oi irmãzinha. - A voz de Ágatha soou do outro lado da linha.
             ― Ágatha, que bom ouvir sua voz como vai? - Indaguei feliz por poder falar com minha irmã.
             ― Bem chateada com você! Por que não me ligou nenhuma vez?
             ― Desculpe, é que eu simplesmente tenho esquecido do mundo nessas últimas semanas. - 
Falei com sinceridade.
             ― Hmmm,é mesmo? E por quê? Ai Lavígnia por favor não me diga que tem esquecido de  
tudo por causa do seu trabalho hein? - Revirei os olhos sentando em um dos sofás.
             ― Mais ou menos. - Oscilei e a ouvi suspirar.
             ― Ai que coisa, você não muda mesmo! Vai me dizer que nem uma parte desse mais ou  
menos esquecimento do mundo tem a ver com um gatinho?
             Ágatha perguntou com aquela cumplicidade que só irmãs podem ter. Torci o nariz vacilante 
ponderando se contava a ela ou não. Achei melhor contar pois se Mariana atendesse quando Ágatha 
ligasse ela contaria tudo mesmo.
             ― Em parte... Sim.
             ― Está falando sério? - Ela pareceu não acreditar, porque será que ninguém conseguia 
acreditar quando eu dizia que estava saindo com alguém?
             ― E eu brincaria com uma coisa dessas? - Retruquei.
             ― Acho que não - Ela ficou em silêncio um instante - E então como ele é? 
             Ágatha perguntou sem ter ideia de como aquela pergunta era complicada. A resposta seria 
algo como;simplesmente perfeito, absurdamente maravilhoso, tão lindo e evolvente que dava até 
mesmo para esquecer o próprio nome quando se olhava para ele. Mas ela pensaria que eu estaria 
exagerando.
             ― Ele é demais. - Foi a resposta mais resumida de suas qualidades que consegui montar.
             ― Como assim demais? Explique esse demais. Porque você é a garota mais exigente do  
mundo para namorados, se um cara conseguir arrancar um "Ele é demais" de você então ele deve ser 
perfeito. - Ela deduziu sem fazer ideia de como estava certa.
             ― Não precisa exagerar também, não sou assim tão exigente.
             ― Está certo, acredito. Mas esqueça isso e me fale como ele é.
             ― Hum... Ele é bonito - Você nem faz ideia, acrescentei em pensamento - É inteligente -  
Porque fez a faculdade quinze vezes - É charmoso, educado, interessante - E como! - Enfim, ele é  
diferente dos outros. - Você nem imagina o quanto, pensei.
             ― Hmmm, que legal. Me deixou super curiosa para conhecê-lo mas me diz ele é seu 
namorado? - Ágatha parecia muito curiosa.
             ― Namorado? - Ergui as sobrancelhas, aquele era um ponto bem complicado - Não, nós só 
saímos uma vez. - Justifiquei achando a ideia bem atraente.
             ― Sei, mas você gosta dele não é?
             ― Gosto. - Afirmei.
             ― Gosta? - Inqueriu ela parecendo descrente.
             ― Muito. - Acrescentei.
             ― Muito, muito?
             ― Muito mesmo. - Reafirmei com um sorriso.
             ― Que legal, até que em fim minha irmã está apaixonada por alguém. Tenho certeza de que 
ele é o máximo para que você goste dele tanto assim. Você poderia convidá-lo para vir com você 
quando vier me ver não acha? - Ela perguntou sutilmente cobrando a promessa que fazia desde o 
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primeiro ano da faculdade dela, que era eu ir até lá.
             ― Ágatha, nós só saímos uma vez. Como vou convidá-lo para viajar junto comigo?  Perguntei 
absolutamente surpresa.
             ― É que pelo jeito que você falou dele... Deixa para lá, mudando de assunto quando você vai  
vir aqui? É o meu último ano e você não veio nenhuma vez!  
             ― Acho que depois da festa da Mariana no mês que vêm.
             ― Aiiii, a festa da Mari! Eu tinha me esquecido completamente, tenho que mandar um 
presente.
             ― E porque você não vem? - Cobrei também e ela gemeu baixinho.
             ― Não posso atravessar o país inteiro só por causa de uma festa Lavígnia e além do mais  
ando cheia de coisas para fazer. - Ágatha justificou-se, eu até que dava razão para ela.
             ― Hmmm. - Oscilei.
             ― O que foi? - Estranhou ela.
             ― Como é que eu vou para aí ver você se você não tem tempo para nada Ágatha?  Reclamei.
             ― Não se preocupe, para você eu arrumo tempo. Mas precisa vir, quero te mostrar tantas  
coisas... - Argumentou ela e eu suspirei.
             ― Certo, eu já disse que vou...
             ― Quando? - Interrompeu ela.
             ― Acho que no primeiro fim de semana depois da festa da Mariana.
             ― Ótimo! Mal posso esperar. - Ela disse ansiosa e eu sorri.
             ― Estou com saudades.
             ― Eu também maninha, eu também. Mas logo vamos nos ver, vou ficar esperando hein? 
Ágatha avisou.
             ― Estarei aí no mês que vem.
             ― Certo, preciso desligar agora. Até mais.
             ― Até. - Falei escutando a ligação ser encerrada. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a  
televisão desligada.
             ― Quem era no telefone para você ficar pendurada nele desse jeito? - Mariana perguntou 
passando atrás do sofá, me tirando dos meus pensamentos.
             ― Ágatha. - Respondi me levantando vendo-a sumir na direção da cozinha.
             ― Será que ela vem na minha festa? - Gritou ela da cozinha enquanto eu colocava o aparelho  
de volta no gancho. Dei uma espiada lá fora e vi Lídia, Neitan e Léo conversando tranquilamente.
             ― Acho que não, sabe como ela está ocupada com as coisas da faculdade - Falei quando  
Mariana surgiu na porta da cozinha com uma jarra de suco na mão - Ela está fazendo estágio e não 
pode faltar, e além do mais Manaus é muito longe.
             ― Que pena, estou com tanta saudade dela. - Ela lamentou-se e eu dei um meio sorriso.
             ― Eu também.
             ― Fazer o quê? Não vão faltar outras oportunidades para nos vermos. - Ela recuperou-se com 
uma rapidez admirável.
             ― Claro. - Concordei meio irônica.
             ― Não quer vir sentar com a gente? 
             ― Hum? - Pensei não ter entendido bem a pergunta.
             ― O que você quer perambulando sozinha pela casa? Vem ficar com a gente.
Ela repetiu o convite.
             ― Hã... Eu não quero atrapalhar a reunião de vocês, afinal de contas vocês são colegas de sala 
não é? - Tentei me esquivar virando as costas e ela segurou meu cotovelo me fazendo dar meia volta.
             ― Besteira, Neitan também não é nosso colega de classe e está muito à vontade, vem. -  
Mariana me puxou porta afora e eu tive vontade de atirá-la na piscina mas não ia fazer uma cena na 
frente daqueles três.          
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             ― Ah... Enfim juntou-se a nós pobres mortais - Léo pulou da cadeira e falou todo teatral - Por 
favor sente-se aqui madame. - Ele brincou puxando uma cadeira e colocando-a no espaço vazio que 
havia entre ele e Neitan. Senti meu estômago se contrair. 
             ― Obrigada. - Agradeci constrangida e me sentei.
             ― Mas que pinta de cavalheiro, por que não puxa cadeira para mim também?
Lídia perguntou empinando o nariz.
             ― Porque você é minha irmã, isso já é motivo suficiente. - Retrucou Léo e ela fechou a cara.
             ― Engraçadinho. - Murmurou ela e eu coloquei alguns fios de cabelos atrás da orelha.
             ― Parem com isso, o que a Lavígnia vai pensar? - Neitan repreendeu.
             ― Que somos malucos. - Léo resumiu tudo muito bem.
             ― Você é o maluco da família Léo, não nos coloque no seu barco também.
             Lídia corrigiu, só então notei que os cabelos dela eram bem ondulados, pequenas e suaves  
ondas até as pontas logo abaixo do busto. Ela tinha os olhos grandes e verdes num tom mais claro  
que dos irmãos e seu rosto era pequeno e delicado, com pele marfim mas rosada nas bochechas. Ela  
parecia um daqueles bibelôs de anjinhos que se usam para enfeitar a casa, era bonita.
             ― Quando é que vocês dois vão agir de acordo com a idade que tem hein?
Neitan perguntou enchendo seu copo com mais suco.
             ― Pode colocar um pouco mais  para mim por favor? -  Mariana pediu toda melosa  
estendendo o copo para ele e eu ri discretamente, que safada!    
             ― E você Lavígnia, também quer?
Neitan inqueriu me olhando diretamente nos olhos e só então me dei conta de que havia um copo 
vazio a mais na mesa como se estivesse ali, sutilmente me esperando.
             ― Claro - Seria bom, minha garganta estava seca - Obrigada.
Agradeci quando ele todo educado e prestativo colocou o copo na minha frente.
             ― Por nada.
             Ele disse de forma descontraída, notei que a voz dele era muito bonita. Ele poderia muito  
bem ser dublador de filmes profissional, discretamente lancei um olhar curioso para Neitan ao meu 
lado. Os cabelos dele não eram pretos como eu havia pensado, eram em tom de castanho intenso 
com reflexos dourados. Os cabelos de Léo eram um pouco mais claros e tinha muitas luzes o que 
deixava quase loiro, mas com certeza o que mais me impressionou foi a cor dos olhos deles, assim 
como a cor dos cabelos os tons mudavam de um para o outro.
             Os olhos de Neitan era verdes intensos mas não tão escuros a ponto de não se poder notar a  
cor, os de Léo eram um pouco mais claros e os de Lídia chegavam a ser cristalinos. Olhei outra vez 
como quem não quer nada fingindo que prestava atenção ao que ele dizia, o rosto dele era bonito, 
diferente. E além disso ele era alto e muito, muito forte e musculoso em outras palavras ele era lindo, 
o sorriso era à parte. Os dentes eram muito brancos e brilhantes e seu sorriso era largo e até mesmo 
sedutor. É por isso que Mariana está deslumbrada por ele, pensei pegando meu copo.
             ― Mariana disse que você trabalha na Secretaria de Segurança.
Neitan afirmou me olhando e eu beberiquei meu suco outra vez.
             ― Sim é verdade. - Falei sentindo que todos me olhavam com interesse, até mesmo Lídia me 
olhava de forma amistosa como se tivesse esquecido da cena que eu tinha visto.
             ― E o que faz lá? - Ela indagou e eu me surpreendi.
             ― Hã... Trabalho na administração.
             ― Mas seu pai era o secretário de segurança não era? - Léo inqueriu virando o corpo para  
mim.
             ― Era sim e antes dele era meu avô. - Expliquei antes de tomar mais um gole.
             ― Então não devia ser você a assumir o cargo? - Lídia perguntou.
             ― Na verdade sim, mas eu não quis.
             ― Por que não? - Neitan indagou e eu estava me sentindo literalmente entrevistada.
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             ― Bem... - Pigarreei - Eu nunca me preparei para o cargo e na verdade eu nunca quis isso.  
Achei melhor deixar isso para minha tia Savanah, ela trabalhou nisso com meu pai a vida toda, o 
justo era que ela assumisse. - Expliquei me dando conta que era o centro das atenções, eu odiava 
aquilo.
             ― Decisão inteligente. - Léo elogiou pegando uma porção de batatas fritas e conseguindo  
arrancar de mim um sorriso espontâneo.
             ― É muita responsabilidade mesmo. - Comentou Lídia cruzando as mãos.
             ― Hum-hum.
             Concordei pegando meu copo. Enquanto tomava um gole do suco notei uma coisa em  
comum  nos  três.  Todos  usavam  um  cordão  preto  no  pescoço  com  um  mesmo  pingente,  olhei 
discretamente para o que Neitan usava, já que ele era o mais perto. Era um círculo vazado com o que 
me pareceu três espadas cruzadas e uma águia ou falcão com as asas abertas que tocavam os dois 
lados do círculo. Todos eram prateados mas com um ar envelhecido parecendo antigos e pareciam 
meio pesados, embora tivessem no máximo três centímetros de circunferência. Me perguntei porque 
todos usavam o mesmo cordão, era estranho.
             ― Savanah é sua mãe, não é Mari? - Léo perguntou pegando mais batata frita, Mariana torceu 
o nariz.
             ― É.
             ― Não se dá muito bem com ela pelo jeito. - Observou Neitan. 
             ― Não muito. - Resmungou ela pegando o copo.
             ― Por que não? - Léo parecia bem interessado, eu só observava.
             ― É que ela se casou com uma cara que eu simplesmente não suporto, nunca suportei, por  
isso vim morar aqui quando ela casou com ele depois de se divorciar do meu pai. - Explicou ela e 
Léo assentiu como se tivesse compreendido.
             ― Mari nos disse que você tem uma irmã gêmea.
Léo disse mudando completamente de assunto.
             ― Sim eu tenho, mas não somos muito parecidas. - Expliquei.
             ― Gêmeas fraternas. - Ele afirmou e eu o olhei espantada, geralmente era difícil explicar para  
as pessoas o porque de mesmo minha irmã e eu sermos gêmeas, sermos diferentes uma da outra.
             ― É,é isso mesmo. - Concordei meio surpresa.
             ― Onde ela está agora? - Neitan perguntou parecendo sério, os olhos verdes semicerrados 
sob as sobrancelhas grossas.
             ― No Amazonas, ela está no último ano da faculdade de biologia.
Expliquei e ele assentiu com uma expressão estranha.
             ― E porque ela quis ir tão longe para estudar? - Neitan especulou, parecia interessado em  
minha família.
             ― Ela diz que não há lugar melhor para se estudar a natureza do que bem no meio da maior 
floresta do mundo. - Falei dando de ombros.
             ― Faz sentido. - Léo murmurou enquanto Mariana levantava-se.
             ― Se me dão licença - Começou ela tirando a blusa revelando um biquíni rosa - Vou dar um  
mergulho, o calor está demais. - Concluiu enquanto tirava o short.
             ― Boa ideia, vou também. - Léo disse pulando da cadeira arrancando a camiseta branca ao  
mesmo tempo. Ele parou ao lado de Mariana na beirada da piscina e trocaram um olhar divertido.
             ― No três - Disse Léo como se combinassem alguma coisa - Um, dois, três.
Ao término da contagem os dois mergulharam como se tivessem ensaiado.
             ― Bem sincronizados. - Lídia disse com certa zombaria.
             ― Até que eles combinam. - Neitan observou muito bem e Lídia sorriu para ele.
             ― E muito. - Lídia completou.
             ― Soube que você foi fazer trilha em BJ, então o que achou? - Neitan puxou conversa comigo 
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outra vez.
             ― Achei bem interessante.
             Respondi com sinceridade, aquela experiência tinha sido mesmo muito interessante. O corvo,  
a coruja branca, as histórias de terror em forma de lendas locais, os pesadelos, as marcas de salto de  
sapato de mulher no acampamento... enfim. 
             ― Acampou lá, não é? - Lídia quis saber.
             ― Sim, foi bem legal. - Respondi meio monossilábica.
             ― E foi com alguém? - Agora foi Neitan que perguntou.
             ― Fui com alguns amigos e lá nos encontramos com outro grupo de Santa Catarina. -  
Expliquei.
             ― Os aventureiros adoram nossa cidade. - Lídia disse parecendo orgulhosa, ela tinha razão,  
Bom Jesus é uma cidade linda.
             ― E com razão. - Neitan se dirigiu a ela levantando uma sobrancelha.
             ― Só achei um pouco estranho. - Soltei sem pensar, mas já que eles eram da cidade talvez  
pudessem me explicar algumas coisas.
             ― Por quê? - Lídia perguntou parecendo confusa e eu dei de ombros.
             ― É que os guias do acampamento pareciam querer matar todo mundo de susto.
Falei vendo a mesma expressão estranha no rosto dos dois.
             ― Como assim? - Lídia quis saber, senti os olhos de Neitan cravados em meu rosto. 
             ― Bem... - Beberiquei meu suco outra vez antes de falar - Eles contaram muitas histórias  
sobre coisas esquisitas que supostamente acontecem por lá.
             ― Ah é? Como o que por exemplo? - Neitan perguntou fazendo que eu o olhasse.
             ― Hum - Eu ainda tentava manter a indiferença - Eles contaram que muitas pessoas juram ter  
visto animais estranhos à fauna local por lá, como corvos, corujas brancas, morcegos enormes...
             ― Alguns campistas já vão para a floresta morrendo de medo, pode ser que imaginem essas  
coisas. - Lídia falou com simplicidade, mas eu sabia que tinha alguma coisa muito estranha por lá. 
Eu tinha visto coisas erradas.
             ― Talvez - Oscilei - Mas é que são tantas histórias que dá até para duvidar.
             ― O lugar é cheio de florestas sombrias,é o local perfeito para os guias criarem histórias de  
terror para assustar turistas. - Neitan argumentou.
             ― Não acredita nas histórias?
             ― Só acredito naquilo que posso ver e tocar.
Respondeu ele fazendo-me lembrar do ceticismo de Rodrigo diante das histórias contadas naquela 
noite em Bom Jesus.
             ― Um cético. - Afirmei levantando uma sobrancelha.
             ― Realista. - Corrigiu ele com um meio sorriso curvando seus lábios.
             ― Você acredita? - Perguntei à Lídia que deu de ombros.
             ― Sei lá, se tantas pessoas juram que viram coisas, pode ser que haja mesmo alguma algo  
estranho por lá. Não que eu tenha visto.
             Proferiu ela e eu ergui uma sobrancelha. Neitan voltou-se para mim, havia algo estranho em 
seus olhos. Porém eu não saberia explicar o que era, só sei que me fez sentir muito bem.
             ― E você acredita? - Perguntou.
             ― Sim.
             ― E o que a faz acreditar? - Continuou ele estranhamente interessado.
             ― Às vezes as lendas são reais.
             Imitei  as  palavras  de  um dos  guias  do acampamento.  Os  dois  trocaram um olhar 
desconfiado, Lídia parecia se divertir e Neitan parecia de certa forma confuso. 
             ― Bem... Prefiro acreditar que não são. - Proferiu ele ainda olhando em meus olhos.
             ― Tudo bem então. - Achei melhor desistir e Lídia revirou os olhos.
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             ― Ele sempre ganha. - Resmungou ela e Neitan riu.
             ― É uma das vantagens de ser o irmão mais velho. - Vangloriou-se ele.
             ― Mas isso... - Lídia começou a falar mas deixou a frase pela metade ao ser atingida por água 
da piscina.  Olhei  rapidamente para a água e vi que Léo ria à vontade já que havia conseguido 
acertar em cheio a irmã. - Ora seu...
             ― Oh me desculpe, será que estraguei o seu cabelo? - Ele provocou com escárnio.
             ― Vou afundar sua cabeça na água.
             Ameaçou ela enquanto tirava o vestido cor de rosa revelando seu biquíni branco. Olhei 
espantada para Neitan que deu de ombros diante da minha expressão. Lídia pulou na água e logo 
Léo era empurrado para o fundo da piscina. 
             ― Que idade eles tem? - Perguntei tentando não rir e Neitan suspirou.
             ― Léo tem vinte e dois e Lídia vinte e quatro mas já desisti de esperar deles atitudes 
condizentes com a idade que tem. -  Ele explicou parecendo conformado com aquilo.  Lídia e eu 
tínhamos a mesma idade.
             ― E você? - Disparei sem pensar e me arrependi imediatamente. Parecia que meu plano de  
não ter uma amizade com ele e os irmãos estava fracassando.
             ― Vinte e cinco.
             Hmmm, vinte e cinco, pensei. Então me perguntei qual seria a idade de Damian, ele tinha a  
aparência da idade de Neitan mas quantos anos teriam se passado desde que ele tinha se tornado o 
que era?     
             ― E você? - Devolveu ele a pergunta.
             ― A mesma idade da sua irmã, vinte e quatro.
Respondi vendo seus olhos semicerrarem-se.
             ― Então... - Falei depois de um silêncio esquisito - O que fazem em Porto Alegre?
             ― Coisas de família, negócios, sabe como é?
             Ele disse, mas não explicava muita coisa, ergui as sobrancelhas e resolvi deixar aquela passar. 
Olhei para os três na piscina. Neitan seguiu meu olhar e um risinho escapou de seus lábios.
             ― Pensando se vai entrar ou não? - Olhei para ele pelo canto do olho e voltei o olhar para a  
água onde acontecia uma épica batalha de água entre eles.
             ― Acho que não é uma boa ideia. - Falei por fim e ele riu.
             ― Concordo.
             ― Bem, se me dá licença...
             Neitan apenas me olhou sem falar nada, não sei o que aconteceu mas agi feito uma perfeita  
idiota.  Foi  como se  os  olhos  dele  me  prendessem,  havia  algo  estranhamente  familiar  neles,  de 
repente pareceu que nos conhecíamos a vida toda ou  devêssemos ter nos conhecido por todo esse 
tempo.  Depois de alguns constrangedores segundos ele  sorriu e foi  como se eu voltasse a mim 
mesma, abaixei os olhos e saí o mais rápido que pude sem parecer que estava fugindo. Aquilo tinha 
sido estranho demais pois parecia que algo muito similar nos unia de alguma maneira. Como se 
fôssemos parte da mesma família ou torcêssemos para o mesmo time de futebol sei lá.
             Seja lá como fosse eu não gostei, assim que entrei na sala caminhei bem rápido para a escada,  
subi tão rápido que pareceu que meus pés mal tocaram os degraus. Assim que entrei no meu quarto 
fechei a porta e me encostei nela,  coloquei a mão na testa e fechei os olhos por um tempo, me 
perguntando que raios tinha sido aquilo. Abri os olhos depois de descobrir que não encontraria uma 
explicação  para  aquilo  e  que  era  melhor  esquecer.  Como  tinha  ficado  um  bom  tempo  no  sol 
enquanto regava as plantas achei melhor tomar um banho e esfriar a cabeça. Fui para o banheiro e 
tomei um banho bem demorado, assim que voltei para o quarto decidi que era uma boa hora para 
pôr a leitura em dia.
             Olhei para a capa de  Drácula  de Bram Stoker e torci o nariz, me perguntei se todos os 
momentos futuros da minha vida iriam girar em torno daquele assunto.  Balancei a cabeça e me 
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joguei na cama, comecei a ler e logo estava mergulhada na
leitura de tal forma que esqueci o acontecimento estranho de momentos atrás.
             Nem vi o tempo passar, somente quando senti o cheiro de comida é que percebi que já devia  
ser  hora  do  almoço.  Além  do  cheiro,  um  grito  escandaloso  de  Mariana  ao  pé  da  escada  me 
chamando para almoçar confirmou que eu estava certa.  Com um suspiro,  fechei o livro e já fui 
pensando no que eu faria para mim. Já que era óbvio que eu não comeria o que eles tivessem feito  
pois com certeza, teria carne. Assim que cheguei perto da porta da cozinha, esbarrei em Léo.
             ― Eu estava indo buscar você para comer com a gente. - Ele disse.
             ― Acho que não vou... - Comecei a falar para explicar a ele que era vegetariana mas Léo me 
interrompeu.
             ― Eu já sei que você não come carne, por isso trouxemos pizza vegetariana para você. - Léo 
explicou com um sorriso engraçado, parecia orgulhoso daquele fato.
             ― Pizza? - Repeti divertida.
             ― Sim senhorita - Ele empertigou-se - E eu mesmo fiz ou melhor coloquei no forno.
             Eu ri e olhei para ele, me surpreendi ao ver ou sentir a mesma coisa que tinha acontecido 
quando olhei nos olhos de Neitan horas atrás. A mesma sensação de familiaridade, mordi o lábio 
intrigada e sorri timidamente.     
             ― Ótimo.
             Falei entrando na cozinha na cozinha. Vi umas cinco pizzas sobre a bancada, além de duas  
garrafas de refrigerante. Olhei discretamente para o físico dos três e me perguntei como conseguiam 
manter aquela forma comendo aquelas coisas. 
             ― Ah que bom que juntou a nós - Mariana disse assim que me viu - Senta aí.
Ela apontou a banqueta vazia ao lado de Lídia e eu sentei.
             ― Não acreditei quando Mari me disse que você vegetariana.
             Lídia puxou conversa comigo enquanto os outros conversavam entre si, eu estava distraída e  
me virei para olhá-la assim que ela falou. Daquela vez não foi tão surpreendente constatar que olhar 
bem nos olhos de Lídia era exatamente como olhar para minha irmã Ágatha, a mesma familiaridade 
que vi nos outros dois. 
             ― Hã... É, eu sou. Não quero que nenhum animal seja assassinado para que eu viva sabe? - 
Falei enquanto cruzava as mãos na bancada e ela sorriu como quem realmente não acreditava.
             ― Isso é demais, achei que jamais conheceria alguém que pensasse como eu.
Lídia proferiu parecendo muito satisfeita e eu me surpreendi.
             ― Também é vegetariana? - Indaguei virando o corpo um pouco na direção dela.
             ― Sim, não acho justo que vidas acabem para satisfazer o consumismo insensível das  
pessoas. - Explicou ela e eu me admirei.
             ― Nossa - Sorri - Isso é perfeito,é exatamente assim que penso.
             ― Lá estão as duas compactuando contra nosso estilo selvagem de ser.
Léo acusou balançando o dedo indicador na nossa direção e Lídia revirou os olhos.
             ― É nisso que dá quando a consciência é pesada.
Lídia disse para mim e eu ri, incrível como era fácil conversar com qualquer um deles e eu achando 
que eles não eram bons candidatos a amigos.
             ― Mas do quê? - Rebateu Léo do outro lado da bancada.
             ― Do peso de todos bichinhos inocentes que morreram para saciar sua fome incontrolável 
por carne. - Acusou ela e eu lhe dei razão.
             ― Mas os animais foram criados para isso mesmo irmãzinha.
Retrucou ele antes de morder um pedaço da pizza de calabresa.
             ― Ai que ridículo. - Resmungou ela revirando os olhos.
             ― Mas é verdade,é a cadeia alimentar o mais forte come o mais fraco.
Léo disse estufando o peito e o achei muito parecido com um homem das cavernas.
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             ― O que quer dizer com isso? Que o ser humano está no topo da cadeia alimentar? - Lídia  
perguntou estreitando os olhos.
             ― Claro que sim, estamos no topo, ninguém pode escapar de nós. Os maiores predadores do 
mundo.
             Exagerou ele enquanto Neitan e Mariana que observavam a discussão em silêncio riram.  
Lídia virou-se para mim com a expressão incrédula subliminarmente pedindo alguma ajuda.
             ― Então pule em um aquário cheio de tubarões famintos depois de ter feito um corte no dedo  
e vai descobrir quem come quem. - Sugeri com ironia e Lídia abriu um sorriso e empinou o nariz 
para Léo que parecia ter ficado sem ação diante da minha proposta.
             ― Te pegaram hein brother? - Neitan zombou dando um tapa no ombro de Léo que piscou 
algumas vezes.
             ― Mas e se eu levar uma arma?
             ― Não, sem trapaça. - Avisei e ele refletiu por uns segundos.
             ― É melhor deixar isso pra lá. - Esquivou-se ele.
             ― É melhor ter bons argumentos quando entrar em uma discussão dessas Léo ou vai sair  
envergonhado... Exatamente como agora. - Caçoou Lídia e eu ri.
             ― Bom conselho,é melhor lembrar disso. - Avisou Neitan e Léo encolheu os ombros um 
pouco.
             ― Vamos mudar de assunto por favor.  
             Léo pediu e todos riram exceto ele. Por mais surpreendente que fosse para mim admitir,  
precisei reconhecer que Neitan, Léo e Lídia eram ótimas pessoas. Eu havia realmente gostado deles, 
depois de descobrir que tinha em comum com Lídia o fato de ser vegetariana, pareceu totalmente 
impossível de realizar meu plano de não ser amiga deles. Na verdade se eu tentasse não lograria 
muito êxito já que Léo falava e brincava comigo o tempo todo, salvo apenas quando ele e Lídia 
discutiam. Neitan é claro me deixava um pouco nervosa, mas isso foi passando conforme fomos 
conversando durante a tarde.  Nenhum de nós dois  entrou na piscina mesmo sob protestos dos 
outros, ficamos sentados em volta da mesa debaixo do guarda sol branco.
             Neitan me contou várias histórias de sua infância em Bom Jesus e das travessuras dos  
irmãos.  Me  falou  sobre  seus  pais,  sobre  o  acidente  em  que  eles  morreram.  Mas  também  me 
bombardeou de perguntas sobre tudo em minha vida, achei meio estranho, porém nossa conversa 
não foi nem de longe desagradável. Ele realmente pareceu interessado em todo e qualquer detalhe 
bobo da minha vida. Quando foram embora a noite já estava caindo e eu tive que admitir que ele  
haviam passado de estranhos a amigos.   
             Durante o jantar - como era de se esperar -  Mariana fez um verdadeiro interrogatório sobre o  
que Neitan e eu conversamos, quando ela não estava por perto. Dei a desculpa de que estava com 
sono e que queria ir cedo para a cama quando ela propôs vermos um filme na sala. Subi a escada 
com passos pesados para dar a impressão de estar cansada. 
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        Fechei a porta do meu quarto e olhei ansiosa para saber se Damian estava ali, não estava.  
Confirmei  decepcionada ao acender a  luz,  as  portas  estavam abertas  e  Néftis  dormia na cama.  
Suspirei e fui cabisbaixa para o banheiro para escovar os dentes e lavar o rosto, ao invés de fazer 
uma trança nos meus cabelos como todas as noites os deixei soltos. Voltei para o quarto de pés  
descalços e fui em direção à estante de livros, como não estava com sono, leria alguma coisa.
             Dei uma olhada pelos títulos já resolvendo que não leria mais o Drácula pelo menos não 
naquela noite. Depois de alguns segundos de dúvida peguei o livro Beijada por um anjo que eu tinha 
comprado na feira do livro do ano passado mas que ainda não tinha lido, na verdade comprei o 
livro pela capa. Além é claro de amar o título que prometia uma história e tanto a capa era toda 
preta e brilhante com uma pena branca. Era o primeiro volume da série de Elizabeth Chandler.
             Comecei a folear o livro e a caminhar vagarosamente pelo quarto. Quando estava a alguns  
passos  da cama vi  Néftis  levantar  a  cabeça rapidamente.  Parei  curiosa  e  a  olhei.  Ela  olhou em 
direção da parede atrás de mim e se levantou bem devagar, ficou parada por alguns momentos e 
então de súbito pulou da cama e sumiu por uma das portas. Mordi o lábio reprimindo um sorriso e 
me virei com o coração aos pulos vendo exatamente quem eu queria ver.
             ― Acho que ela não gosta muito de mim.
             Damian falou com um lindo sorriso lindo e eu tive que me conter com todas as minhas forças 
para não me atirar em seus braços. Eu não consegui falar nada tão deslumbrada estava por vê-lo, 
pela primeira vez depois de admitir o que sentia.
             ― Isso porque ela não vê você da mesma maneira que eu vejo.
Consegui falar por fim. Damian se aproximou fazendo meu coração disparar mais ainda, o sorriso 
dele havia sumido.
             ― Talvez fosse mais prudente que me visse da mesma maneira que ela vê.
Sugeriu ele com uma expressão ilegível, suspirei.
             ― Por quê? - Perguntei aborrecida.
             ― Porque ela me vê como alguém que pode fazer mal a ela, como um inimigo.
Damian explicou chegando bem pertinho de mim enquanto deslizava a mão pelo meu rosto em 
brasa.
             ― Pensei que já tínhamos passado essa fase. 
             ― Hum... Mas eu ainda sou eu, você devia me considerar... perigoso.
Damian alertou agora passando a mão gentilmente por meus cabelos.
             ― Então quer que eu saia correndo e gritando? - Sugeri atordoada com seu toque, ele sorriu  
com malícia.
             ― Pode até correr - Ele fez uma pausa dramática - Mas não vai muito longe.
             ― Então é melhor não resistir. - Proferi tomando coragem de colocar minha mão em seu  
ombro e depois contornar com o dedo indicador a gola de sua camiseta azul escura.
             ― Você não tem ideia do que está falando. - Murmurou ele evitando meus olhos. Balancei a 
cabeça e mordi o lábio enquanto refletia.
             ― Então me explique.
             Pedi me afastando dele e sentando na cama. Damian ficou parado por um instante olhando 
para baixo, depois a sombra de um sorriso iluminou seu rosto perfeito e em um piscar de olhos ele 
estava sentado ao meu lado.  
             ― Não quero que sinta medo de mim outra vez. - Revelou ele erguendo uma sobrancelha na 
minha direção, fiz uma careta.
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             ― E quem disse que eu tinha medo de você? - O desafiei empinando o nariz em uma atitude 
deplorável de orgulho. Ele riu com ironia.
             ― É mesmo? Então por que nas primeiras vezes que nos vimos tudo o que você mais queria 
era sair correndo?
             Damian perguntou com escárnio, eu abri a boca para perguntar porque ele achava aquilo.  
Mas aí lembrei que ele podia ver minhas intenções e então era lógico que sabia que eu queria mesmo 
fugir dele nas primeiras vezes. 
             ― Era só receio. - Protestei e ele riu.
             ― É uma definição. - Assinalou ele e eu suspirei.
             ― Tudo bem - Desisti - Eu estava com medo. - Confessei e ele sorriu vitorioso.
             ― É eu sei.
             Assegurou ele e eu balancei a cabeça enquanto me levantava, deixei o livro na cama e fui 
trancar a porta. Não queria que Mariana entrasse ali de repente embora soubesse que Damian a 
ouviria chegando e sumiria em um milésimo de segundo.  
             ― Esse sim, me parece seu tipo de leitura. - Ele observou segurando meu livro e eu lembrei  
do que ele disse quando nos conhecemos.
             ― Sou bem eclética quando à literatura. - Declarei passando por ele, os olhos de Damian  
desviaram-se do livro para mim.
             ― O que foi? - Perguntei intrigada depois de um tempo de silêncio.
             ― Você está muito bonita... - Declarou ele com um meio sorriso - Linda na verdade.
             Corrigiu ele me olhando de cima a baixo e eu senti meu rosto pegar fogo, eu não era lá uma 
pessoa muito tímida, mas perto dele eu parecia esquecer disso. Fiquei sem palavras depois daquele 
elogio inesperado me sentindo uma verdadeira tonta por não conseguir dizer uma palavra sequer. 
             ― Também tem uma linda voz... Adoraria poder ouvi-la agora.
Disse com uma pitadinha de maldade, descaradamente se divertindo com minha reação ou com a 
falta de uma.
             ― Hã... Obrigada.
             Consegui finalmente falar agradecendo por isso. Ele riu e fez um sinal para que eu voltasse a  
sentar ao lado dele. Obedeci imediatamente, olhei ansiosa para ele. Damian ainda segurava meu 
livro nas mãos e olhava para a frente, parecia querer me dizer alguma coisa mas não sabia como 
começar.
             ― Lavígnia - Ele disse por fim ainda olhando para a frente - Sabe quantas... amizades como a 
nossa existem ou já existiram? -  Ele inqueriu finalmente me olhando, engoli  em seco depois de 
refletir por um segundo.
             ― Hã... Não muitas... Eu acho. - Balbuciei incerta, estava curiosa com o rumo que aquela 
conversa tomaria.
             ― Nenhuma pelo que eu saiba. - Ele conjecturou com uma expressão ilegível. Meu estômago 
se contorceu, será que ele diria que não iríamos mais nos ver?
             ― E? - Incitei e ele desviou os olhos dos meus outra vez. Um período mais ou menos como  
uma eternidade se passou até seus olhos pousarem nos meus outra vez. 
             ― E não tem medo de como isso pode acabar? - Damian perguntou atingindo o ponto exato  
dos meus temores. Senti um nó se formar em minha garganta.
             ― Deveria ter?
             Minha voz saiu fraca e meus lábios tremiam um pouco. Damian respirou fundo e depois 
apertou os olhos enquanto soltava o ar pela boca bem devagar. Aquela conversa estava me deixando 
nervosa.  
             ― Deveria. - Confirmou ele e eu arfei.
             ― Por quê? - Sussurrei, minha voz parecia estar sumindo e meu peito estava apertando. 
             ― Seja sincera Lavígnia... Onde acha que isso vai nos levar?
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             Ele perguntou sombrio como se já tivesse pensado tanto naquela pergunta quanto eu. 
Abaixei os olhos e fitei minhas mãos sobre meu colo, eu as apertava nervosamente. Eu não sabia 
como acabaria mas sabia como queria, com ele.
             ― Está tentando me dizer que... - Vacilei - Que não quer mais me ver?
Minha voz falhou na última palavra.  Damian olhava para frente mas vi o canto de sua boca se 
curvar em um sorriso duro.
             ― Não chegou nem perto.
             ― Então o que é? - Perguntei com medo da resposta. Mais um tempo de silêncio agourento e  
pesado se passou.
             ― Eu quero... ver você mais do que deveria. Quero estar com você mais do que deveria. - Ele 
confessou procurando meus olhos, estremeci.
             ― Eu também quero, então qual é o problema? - Perguntei angustiada.
             ― Esse é o problema. - Damian disse num murmúrio. Fechei os olhos e suspirei passando a 
mão nos meus cabelos.
             ― Onde quer chegar?
             Minha pergunta foi quase um lamento. Damian ficou imóvel olhando para o nada, o 
suspense estava acabando comigo, eu estava abrindo a boca para repetir a pergunta quando ele 
falou.
             ― No que é proibido para mim. - Sua voz soou pesarosa, pisquei sem compreender.
             ― E o que é?
             Sondei ouvindo o drama em minha voz. Damian estava sentado com os cotovelos apoiados 
nos joelhos, ele ficou em silêncio por alguns momentos e então endireitou a postura. Colocou o livro 
sobre a cama e olhou nos meus olhos de uma maneira tão terna que senti meu coração derreter. De 
uma maneira tão frágil que não combinava com alguém forte como ele. 
             ― Você. - Ele foi objetivo e eu não consegui deixar de sorrir.
             ― Bem... - Abaixei os olhos num surto de timidez e coloquei uma mecha de cabelo atrás da 
orelha - Já tem. - Confessei olhando em seus olhos lindos. Damian sustentou meu olhar parecendo 
indeciso, ele parecia lutar contra ele mesmo.
             ― Isso é inédito. - Disse ele por fim, pisquei meio decepcionada, aquilo não tinha sido muito 
romântico.
             ― Uma humana se apaixonar por um vampiro?
             Perguntei com firmeza surpreendendo a mim mesma por conseguir manter um tom digno na 
minha voz. Damian pareceu surpreso mas vi uma sombra de emoção passar por seus olhos.
             ― Não. - Ele disse com frieza e eu senti o ar faltar por um segundo.
             ― Então o quê? - Ouvi a decepção tingir minha voz que dessa vez não saiu tão firme quanto 
eu queria.
             ― Ela ser correspondida. - Damian disse com a voz mais baixa, seus olhos denunciavam uma 
expectativa enquanto seu rosto mostrava-se impassível.
             ― É? - Indaguei sem muita certeza do que tinha ouvido, ele sorriu, parecia ansioso como da  
vez que me convidou para sair.
             ― Totalmente.
             Confirmou ele para minha total alegria, por fora eu estava controlada e estável mas por  
dentro estava dando pulos de alegria. Mas minha satisfação com aquela revelação era tanta que meu 
sorriso  foi  automático,  ele  também sorriu.  O silêncio  que nos  envolveu foi  cheio  de  ansiedade, 
apenas olhávamos um para o outro.
             ― Ótimo... isso é ótimo. - Sibilei sentindo meu corpo todo tremer.
             ― Não,é um problema. - Ele afirmou fazendo minha alegria de segundos atrás murchar como 
uma flor ao sol.
             ― Por quê? - Perguntei incomodada, ele se aproximou e meu coração disparou.
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             ― Um dia você vai descobrir - Damian disse aproximando o rosto do meu - Um dia que eu  
espero que demore muito, muito mesmo.
             Ele revelou enigmático num sussurro com o rosto tão perto do meu que senti seu hálito frio 
pinicar minha pele.  Instintivamente me inclinei  para  ele,  eu estava totalmente atordoada com o 
aroma delicioso e gélido de seu hálito que mal escutei o que ele disse.
             ― Meu enigma. - Sussurrei quando ele estava a poucos centímetros de mim.
             ― Não, você é.
             Corrigiu ele colocando a mão em meu rosto e me puxando delicadamente para si. Meu  
coração  batia  ao  máximo  de  sua  capacidade  e  meus  olhos  fecharam-se  inconscientemente  na 
deliciosa expectativa. Seus lábios se aproximaram tão suavemente dos meus que mal se tocavam, 
senti-os queimarem enquanto esperava ansiosa que Damian vencesse a última barreira de dúvida e 
me beijasse. Uma doce e angustiante tortura, quando finalmente ele pareceu se decidir e se inclinou 
totalmente para mim uma batida na porta estragou tudo.
             Seus lábios se deteram a milímetros dos meus, esperei com toda minha alma que ele 
ignorasse  as  batidas  insistentes  na porta  mas  um sorriso  de frustração surgiu em seu rosto  me 
dizendo que ele  não  ignorara.  Soltei  o  ar  com força  pela  boca  sentindo a  dor  da  frustração  se 
misturando com a raiva que começava a sentir,  ele fechou os olhos respirando fundo parecendo 
gostar daquilo.
             ― Mariana. - Ele disse abrindo os olhos e eu suspirei.
             ― Mariana. - Repeti o nome com ressentimento. A mão de Damian que estava em meu rosto  
deslizou  pelo  meu  pescoço  fazendo-me  perder  até  mesmo  o  senso  de  orientação,  as  batidas 
continuaram e eu suspirei outra vez.
             ― Não vá embora. - Sussurrei ainda com os olhos fechados.
             ― Não vou.
             Ele disse se afastando com a expressão de frustração total. Me levantei e respirei fundo, fui 
em direção à porta e a abri encontrando uma Mariana com expressão de desespero.  
             ― Preciso de ajuda.
             Ela disse pegando minha mão e me puxando para fora depressa, com a mão livre puxei a 
porta do meu quarto fechando-a. O gatinho dos vizinhos havia ficado preso no muro outra vez e 
minha prima tinha medo de subir uma escada de três metros para salvá-lo. O que sobrou para mim.  
Eu  já  havia  salvado  aquele  bichano  tantas  vezes  que  estava  até  me  candidatando  a  bombeira. 
Quando voltei ao quarto tinha certeza que o clima de minutos atrás entre nós já havia sido perdido.
             ― Chamada para um resgate?
             A voz de veludo de Damian soou assim que entrei, meus olhos instintivamente vasculharam 
o quarto  atrás  dele.  Ele  estava  deitado  na  cama,  exatamente  como na  noite  anterior.  Deixei  os 
ombros caírem meio desanimada enquanto trancava a porta.
             ― É, Mariana tem medo de três metros de altura mesmo que enfrentando isso salve a vida de 
um pobre gatinho. - Murmurei enquanto caminhava para o guarda-roupas.
             ― É, eu ouvi. - Disse ele enquanto seus olhos seguiam cada movimento meu, abri a gaveta e  
peguei um short doll de seda verde escuro.
             ― Ouviu? - Repeti enquanto caminhava em direção à cama.
             ― Sim. - Respondeu ele com um brilho divertido nos olhos.
             ― Ainda não me acostumei com essa parte. 
             Confessei abrindo a porta do banheiro, fechei-a atrás de mim e troquei de roupa o mais  
rápido possível, lavei o rosto e escovei os cabelos mais uma vez deixando-os soltos mesmo. Olhei 
meu reflexo no espelho por um segundo e suspirei dando as costas, desliguei a luz e saí fechando a 
porta atrás de mim. Ele estava no mesmo lugar e seus olhos dispararam para mim assim que voltei 
ao quarto, senti-o seguir cada movimento meu enquanto ia até o interruptor para desligar a luz. 
             ― Não quero que Mariana pense que ainda estou acordada.
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Justifiquei diante do olhar curioso dele.
             ― Claro. - Concordou com um meio sorriso quando me inclinei sobre o criado mudo ao lado  
dele, afim de acender as luminárias pequenas. - Então... - Ele começou e eu o olhei - Onde foi que 
paramos? - Ele indagou sorrindo de canto e eu pisquei.
             ― O quê? - Perguntei antes de ter minha cintura enlaçada e meio segundo depois estava na  
cama.
             ― Pensei que quisesse continuar o que estávamos começando.
             Anunciou ele com um sussurro e meu peito arfou. Seus olhos tinham uma expressão  
divertida e ávida ao mesmo tempo, eu umedeci os lábios com a ponta da língua enquanto procurava 
por uma resposta. Imediatamente a expressão divertida de seus olhos sumiu e então meus lábios 
foram arrebatados  pelos  seus  num beijo  tórrido  e  devastador.  Eu o  abracei  e  nossos  corpos  se 
uniram ainda mais, Damian conduzia o beijo com maestria. Seus lábios exploravam os meus como 
se  ele  não quisesse  perder  nenhum detalhe,  o  que é  claro,  fazia  daquele  beijo  uma experiência 
incrível.
             Então seus lábios desceram pelo meu rosto, explorando cada milímetro da minha pele. Eu  
arfei quando senti sua mão descendo pela minha cintura, logo seus lábios beijavam meu pescoço. 
Incrivelmente naquela hora, não me dei conta do que aquele gesto podia significar para ele. Mas 
assim  que  senti  seus  dentes  arranharem  minha  pele,  estaquei.  Ele  é  um  vampiro!  Gritou  meu 
instinto de sobrevivência. Cale a boca! Gritou meu coração.
             ― Lavígnia...  -  Ele sussurrou escondendo o rosto em minha clavícula. Não consegui  
responder. Meu corpo regia de maneiras diferentes àquela situação. Ele fastou-se de mim e sentou-
se na beirada da cama - Você é um perigo.
Disse ele com a expressão confusa e contrariada.
             ― Eu que sou? - Indaguei arfante enquanto me sentava com as pernas dobradas no meio da  
cama - Você que começou. - Discordei ajeitando meus cabelos.
             ― Sim mas tinha que corresponder tão bem? - Indagou ele com um sorriso malicioso e eu dei 
de ombros. Embora estivesse ciente de um fato;eu quase tinha sido mordida.
             ― Não deu pra evitar. - Falei encarando seus olhos e ele torceu o nariz.
             ― Acho melhor fazermos alguma coisa mais segura. - Sugeriu e eu suspirei contrariada.  
             ― Tudo bem, quero saber uma coisa.
             ― Só uma? Isso não é muito típico de você. - Ironizou ele e eu fiz uma expressão de desdém.  
Damian sorriu desistindo. - Tudo bem, o que é? 
             Mordi o lábio e depois respirei fundo, era uma pergunta fácil de fazer mas a resposta era  
imprevisível.
             ― Sua família... - Hesitei - Eles... sabem sobre nossa... amizade?
             O rosto de Damian se tornou duro e ele evitou me olhar por alguns segundos, suspense  
agoniante. 
             ― Sabem. - Disse ele finalmente sondando minha expressão, eu não sabia como reagir.
             ― E o que acham? - Perguntei ansiosa demais. Damian sorriu com resignação, imaginei a  
resposta.
             ― Que estou perdendo a razão, isso filtrando todas as opiniões já que você não gostaria de  
ouvir as palavras que usaram.
             ― Acho que posso imaginar o que disseram.
             ― Mas estão ansiosos para conhecer você. - Ele afirmou com um toque de entusiasmo na voz  
e eu o olhei surpresa.
             ― Hã? - Aquilo me confundiu.
             ― Escute, o fato de eles acharem que estou agindo como um inconsequente não significa que 
não me apoiem. - Damian informou-me, e eu abaixei os olhos.
             ― Sou uma inconsequência sua? - Murmurei meio chateada.
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             ― Sim, você é - Ele confirmou assim que meus olhos encontraram os seus - Assim como eu 
sou para você. - Emendou ele e eu estreitei os olhos.
             ― Como?
             ― Como pretende contar sobre nós ao Conselho? - Inqueriu ele como que jogando uma 
bomba nas minhas mãos, pisquei algumas vezes, ele disse nós?
             ― Não faço ideia. - Confessei.
             ― Acho que a reação deles vai ser bem pior do que foi a da minha família.
Conjecturou ele e eu imaginei a cena.
             ― Eu não me importo. - Assegurei e ele franziu as sobrancelhas formando uma ruguinha  
entre elas que eu achava linda, ele ficava tão humano quando eu o surpreendia. 
             ― O quê? - Ele parecia não ter entendido direito.
             ― Eu já disse, não me importo com o que eles vão pensar. - Reiterei e ele me olhou atônito.
             ― Não se importa?
             ― Não. - Repeti outra vez e Damian ficou me analisando, sondando meus olhos talvez 
buscando ver se eu realmente desacataria minha família por ele.
             ― Isso é... surpreendente. - Admirou-se ele e eu sorri.
             ― É, eu sei. Loucura total. - Murmurei.
             ― Rebelde. - Assinalou ele e eu ri.
             ― Hum-hum - Concordei e nos olhamos em silêncio um pouquinho - E então? - Mudei de  
assunto - Acho que você ficou de me contar porque não se considerava muito normal quando era  
humano. - Lembrei-o e ele torceu o nariz.
             ― Não esquece promessas não é?
             ― Han-han. - Neguei fazendo um gesto com a cabeça.
             ― Tudo bem mas... - Ele hesitou.
             ― Mas o quê? - Perguntei imediatamente.
             ― É uma história bem estranha e maluca, tem certeza de que quer ouvir?
             ― Quero.
             ― Já pensou em ser jornalista? Você tem jeito. - Insinuou ele e eu dei de ombros.
             ― Só estou interessada nas histórias que não podem ser publicadas.
Falei friamente e ele franziu os lábios.
             ― Tudo bem então - Disse ele suspirando profundamente - Como eu já lhe disse, nunca fui  
muito normal porque... nunca fui um humano como os outros.
Ele disse com cautela sondando minha expressão, procurei me manter o mais estável o possível a  
não ser pela curiosidade evidente que sentia.
             ― E porque não? - Sondei.
             ― Porque eu nasci assim Lavígnia, não me transformei totalmente no que sou quando Sofia  
me mordeu porque uma parte de mim já era como eles.   
             Sua  expressão  era  muito  séria  enquanto  me contava,  a  história  da  vida  dele  que 
provavelmente nenhum outro ser humano tinha ouvido.
             ― Sofia transformou você? - Perguntei pasmada, será que era por isso que Damian a  
considerava sua mãe?
             ― Sim, mas como eu disse ela só completou o que eu já tinha. - Ele disse enigmático.
             ― Não entendo - Confessei - Como podia ser como eles, se era humano?
             ― Por uma razão - Ele fez uma pausa de suspense - A mulher que me gerava ou minha mãe 
biológica  -  Ele  sorriu  ao  dizer  isso  -  Foi  atacada  por  um  vampiro  poucos  dias  antes  do  meu 
nascimento. - Revelou ele e eu fiquei boquiaberta. - Sofia a encontrou à beira da morte - Continuou 
ele - Cuidou dela por três dias e a viu morrer quando eu nasci. O veneno da mordida não a salvou 
há  tempo  mas  conseguiu  me  modificar.  -  Disse  ele  esperando  o  que  eu  diria,  refleti  por  um 
momento.
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             ― Então você nasceu metade humano...  - Vacilei esperando não estar falando asneira.
             ― E metade vampiro. - Ajudou ele e eu mordi o lábio espantada.
             ― Diferente. - Falei por fim e ele ergueu as sobrancelhas.
             ― Sim.
             ― Espere - Pedi - Mas como isso mudou você, quero dizer o que tinha de humano e o que 
tinha de... - Como era difícil falar a palavra vampiro perto dele - Enfim você sabe. - Me esquivei e ele 
balançou a cabeça com a sombra de um sorriso nos lábios.
             ― Vampiro, Lavígnia.
             ― Tá, tudo bem... Vampiro. - Retruquei.
             ― Viu? Não foi tão difícil. - Encorajou ele e eu torci o nariz.
             ― Fale por você - Resmunguei fazendo-o rir - E então como você era?
             ― Tudo bem, eu tinha força e velocidade assim como meus pais mas não tinha a sede, eu tinha 
a  força  sem  a  fraqueza  deles.  Diferente  deles  eu  crescia  mas  não  como  os  humanos  pois  eu  
envelhecia bem mais devagar. - Contou ele e eu franzi as sobrancelhas, estava difícil compreender 
aquilo.
             ― Quanto exatamente?
             ― Três vezes menos. - Ele disse como se aquilo fosse fácil de assimilar, mas ele viu pela  
minha expressão que eu não estava conseguindo entender. - Olha, comparando com uma criança 
humana - Ele falou e me esforcei para acompanhar - Uma criança com três anos já fala, anda e tem 
mesmo a aparência de três  anos.  Três anos após meu nascimento eu tinha a aparência de uma 
criança humana de um ano, seis anos depois eu parecia ter dois anos de idade, nove anos depois eu 
tinha a aparência de uma criança de três. - Damian explicou e eu arregalei um pouco os olhos depois 
de entender.
             ― Então um ano para você são três anos para mim.
             ― Exatamente, mas antes de eu ser transformado. - Avisou.
             ― Claro, agora a passagem dos anos não afeta você. - Declarei mordiscando a ponta da unha 
do meu dedo indicador, afastei a mão rapidamente lembrando da pergunta mais óbvia a se fazer. -  
Quantos anos você te... - Corrigi - Tinha quando foi transformado? - Especulei enquanto Damian 
sondava meu rosto. - É uma pergunta bem inocente.
             ― É - Ele concordou - Mas de resposta confusa.
             ― Acho que sou capaz de entender. - Retruquei pensando se ele me achava não muito  
inteligente.
             ― Claro que é capaz, só que deve ser bem surpreendente para você. - Emendou ele.
             ― E então? Quantos anos? - Repeti a pergunta.
             ― No jeito que o tempo passava para mim ou no seu?
             ― No seu.
             ― Vinte e sete. - Disse ele muito naturalmente. Olhei sua perfeição ultrajante, ele parecia  
mesmo ter vinte e sete anos ou melhor ter parado no tempo com essa idade.
             ― E três vezes isso do meu jeito humano e normal. - Não era uma pergunta.
             ― Isso. - Concordou ele, fiz a multiplicação na minha mente.
             ― Quer dizer que oitenta e um anos depois do seu nascimento você ainda era um jovem de 
apenas vinte e sete? - Perguntei o óbvio me sentindo uma perfeita idiota, mas queria ter certeza.
             ― Entendeu tudo - Damian confirmou - É estranho demais não é? Eu avisei.
             ― Quando foi transformado? - Inqueri estreitando os olhos, um sorriso malicioso iluminou  
seu rosto e seus dentes ultra brancos brilharam na semi escuridão.
             ― Será que essa você aguenta? - Brincou ele mas parecia mesmo preocupado, eu tinha certeza  
que minha sanidade mental podia aguentar mais uma.
             ― Manda.
             ― 1735. - Ele disse se inclinando um pouquinho para ver minha reação, pela cara dele estava  
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esperando que eu surtasse. Arfei e deixei meu queixo cair, pestanejei.
             ― O quê?! - Sibilei e ele riu.
             ― É eu sei, inimaginável para você.
             ― Então você tem duzentos e...
             ― Setenta e seis. - Ele ajudou.
             ― 276 anos. - Repeti atordoada, pela primeira vez eu conseguia vê-lo como quem ele era  
realmente, um vampiro. - São muitos aniversários. - Consegui falar por fim e ele riu.
             ― Muitos. - Um sorriso cruzou seus lábios.
             ― Então você lembra da época da primeira e da segunda guerra mundial, o nazismo, a 
ditadura militar...  -  Fui  fazendo uma linha do tempo voltando cada vez mais no passado. -  Do 
naufrágio  do  Titanic,  do  governo  dos  barões  do  café,  da  escravatura,  princesa  Isabel,  a 
independência do Brasil, dom Pedro... - Arregalei meus olhos fazendo uma constatação - Até da 
Revolução Francesa, Luis XVI e Maria Antonieta em 1789! - Conjecturei ofegante e Damian fez que 
sim.
             ― Desses aí principalmente. - Assinalou ele atiçando ainda mais minha curiosidade.
             ― É? Por quê? - Disparei ansiosa.
             ― Porque estávamos na França nessa época, Harriet e Pietro vieram conosco.
             ― Incrível... - Foi aí que dei conta de mais uma coisa - De onde vocês são?
             ― Dessa você vai rir. - Avisou ele e eu franzi as sobrancelhas.
             ― Onde? - Exigi.
             ― Romênia. - Damian tinha razão, eu ri. - A terra do Drácula? - Aquilo foi puro sarcasmo da 
minha parte. 
             ― Eu não disse Transilvânia. - Protestou ele enquanto eu ria, estava difícil de controlar, era  
uma coincidência irônica demais.
             ― De onde então? - Indaguei vendo que ele não parecia muito satisfeito com minha reação.
             ― Moldávia.
             Respondeu ele ainda me olhando da mesma forma especulativa e reprovadora. Vasculhei 
minha  mente  atrás  de  alguma  informação  sobre  a  Romênia  que  eu  havia  estudado  na  minha 
pesquisa sobre vampiros.
             ― Mas fica perto não é?
             ― Faz fronteira com a Transilvânia e Bucovina. - Ele disse calmamente e eu lutei para  
recuperar a compostura, o assunto era sério.
             ― Então você nasceu na Moldávia. - Afirmei.
             ― Sim. - Ele confirmou e eu tentei fazer a conta da data que ele havia sido transformado 
menos a idade que ele tinha mas usando o conceito cronos de tempo.
             ― Em... 1654? - Minha voz soou insegura até mesmo para mim.
             ― Isso mesmo.
             ― Mas então somando os anos anteriores à sua transformação a sua idade real é...
Deixei no ar.
             ― 357. - Ele completou com seriedade e eu mordi o lábio.
             ― Nossa! - Deixei escapar e ele riu.
             ― É eu sei.
             ― Então você é o primeiro da sua família? - Perguntei rápido.
             ― Sim,é claro que Luther, Sofia, Crison e Danúsia já estavam juntos há algumas décadas. - 
Torci o nariz em dúvida.
             ― E como eles se tornaram o que são?
             Indaguei enquanto esticava as pernas que já começavam a formigar. Damian ergueu as  
sobrancelhas e olhou para o nada por um segundo.
             ― Bem, como eu disse antes e talvez você deva se lembrar, Luther e Crison se consideram 
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irmãos e isso porque foram transformados pelo mesmo imortal - Balancei a cabeça em afirmativa -  
Eles faziam parte da nobreza romena, eram parentes distantes mas naquela ocasião estavam juntos e 
em uma noite no ano de 1603 alguns vampiros entraram no castelo e mataram a todos da família,  
servos, guardas todos com exceção dos dois que conseguiram sobreviver ao ataque.
             ― Mas foram mordidos. - Interrompi e ele fez que sim.
             ― Sim, eles foram transformados mas não aceitaram se transformar nas mesmas coisas que  
mataram sua família, então depois de enterrar os corpos fizeram um trato - Ele fez uma pausa, eu 
prestava toda atenção - Os dois se matariam ao mesmo tempo. 
Damian disse olhando para mim, arfei.
             ― E o que aconteceu? - Sondei.
             ― Conhece as lendas de como matar um vampiro? - Perguntou ele, estreitei os olhos.
             ― Estacas de prata no coração,água benta, alho, luz do sol? - Oscilei, Damian riu.
             ― Está bem informada - Ele disse em tom divertido e eu dei de ombros - Bem mais que  
Luther e Crison quando pularam de um precipício.
             ― Eles não morreram? - Perguntei totalmente confusa.
             ― Não exatamente já que você mesma os viu - Assinalou ele com um meio sorriso - Eles eram  
novos transformados e a única maneira de se matar um desses é com prata - Ele piscou para mim - 
Ou luz do sol, isso se não tiver força para cortar a cabeça e depois queimar o corpo caso o contrário  
eles ganham a imortalidade ao matar seu corpo ainda humano.- Pestanejei, aquilo era bem confuso.
             ― Hã? - Foi tudo que eu consegui formular, ele deu uma risadinha irônica.
             ― É essa a diferença entre os imortais e os transformados.
Fiquei em silêncio um tempinho enquanto a ficha caía.
             ― Então é por isso que você pode sair à luz do sol. - Não era uma pergunta. Era uma resposta 
à uma pergunta que eu fizera a mim mesma várias vezes.
             ― É, tanto eu quanto minha família podemos fazer isso mas procuramos evitar.
             ― Por quê? - Especulei.
             ― De certa forma a luz do sol nos afeta, geralmente nas horas do dia em que o sol está mais  
forte procuramos ficar longe da luz pois os raios do sol nos enfraquecem um pouco. - Disse ele com 
praticidade e eu franzi o cenho.
             ― Enfraquecem? -  Repeti  não muito  certa do que tinha ouvido.  Damian franziu as  
sobrancelhas e deu de ombros.
    ― É, imaginava outra coisa? - Perguntou ele.
    ― Para falar a verdade sim. - Admiti lembrando das lendas e dos filmes que tinha assistido.
    ― E o que imaginava?
    ― Que viravam cinzas. - Soltei sem pensar se estava parecendo ridícula, porém a expressão estável 
de Damian não dizia isso.
    ― Os imortais não. - Disse ele calmamente e eu endireitei a postura.
    ― Hã?
    ― Eu não acabei de dizer que só existem duas maneiras de se matar um novo transformado? -  
Damian perguntou tocando a ponta do meu nariz com o dedo indicador o que obviamente me 
desnorteou um pouco.
    ― Disse? - Balbuciei.
    ― Sim, eu disse. - Confirmou ele afastando a mão.
    ― E quais são mesmo? -  Indaguei me perguntando em que estado de coma meus neurônios 
ficavam quando ele me tocava. Damian riu um pouquinho.
    ― Com prata, luz do sol ou cortando a cabeça e depois queimando o corpo.
Lembrou-me ele e minha mente clareou.
    ― Hmmm, então se um recém transformado for morto de outra maneira que não essas... ele vira 
um imortal? - Perguntei disfarçando meu embaraço.
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    ― Isso mesmo.
    Ele confirmou com aquele meio sorriso lindo que eu adorava. Um lapso de um dos meus sonhos  
estranhos passou pela minha mente com aquela informação.  O primeiro sonho que tive onde o 
suposto Caçador cortava o pescoço de um vampiro com uma espada prateada, parecia de prata.
    ― O que é isso? - Damian perguntou com os olhos fixos nos meus.
    ― O quê? - Perguntei sem entender, mas nem um segundo depois a ficha caiu, ele havia visto 
minha lembrança.
    ― Vi uma cena estranha. - Ele disse parecendo confuso, desviei meus olhos rapidamente.
    ― Mesmo? - Fingi de desentendida - E o que viu?
    Olhei rapidamente para ele, o que é claro não deu certo já que quando ele queria parecia me 
prender aos seus olhos divinos. Me perguntei se aquilo também era parte do poder dele ou eu que 
me  deixava  dominar  mesmo.  A  expressão  dele  era  de  especulação  para  logo  depois  se  tornar 
resignada, como se tivesse entendido alguma coisa que não me contaria. 
    ― Esqueça, não deve ser nada. - Ele ordenou com a voz estranhamente fria, achei melhor não 
insistir no assunto.
    ― Acho que vai ser bem difícil me acostumar com esse seu dom.
Conjecturei e a sombra de um sorriso passou por seu rosto.
    ― É, acho que vai. - Damian admitiu com a voz carregada de um mistério nada tranquilizador.  
Suspirei e levei a mão aos lábios para esconder um bocejo.
    ― Incrível como sempre me esqueço que você tem que dormir, acho que é porque nunca passei  
tanto tempo com uma humana. - Disse ele sentando-se rapidamente na cama.
    ― Não, não vá embora - Pedi elevando um pouquinho a voz - Eu não estou com sono ainda. - 
Tentei disfarçar e ele riu.
    ― Está tentando me enganar, como sempre. - Damian acusou enquanto afagava meu rosto.
    ― Não quero dormir. - Murmurei me deliciando com aquele toque.
    ― Por quê? - Inqueriu ele deslizando a mão pelo meu pescoço, fechei meus olhos e respirei fundo.
    ― Porque... - Tomei coragem e coloquei minhas duas mãos em seus ombros e o empurrei de volta 
para os travesseiros.  É claro que ele  deixou caso contrário nem com todas as  minhas forças eu 
conseguiria empurrá-lo. Damian riu e colocou a mão em minhas costas me levando junto, ficamos 
muito próximos, seu rosto perfeito a poucos centímetros do meu - Toda vez que fecho meus olhos eu 
perco um momento ao seu lado - Sussurrei - E eu não quero perder nem um segundo de você.
Confidenciei olhando dentro de seus olhos cristalinos, não tive certeza mas acho que vi uma emoção 
estranha.
             ― Isso é um pouco egoísta sabia? - Perguntou ele movendo lentamente a mão por minhas  
costas.
             ― O quê?  - Não entendi muito bem a que ele se referia.
             ― Você não querer dormir quando estou com você.
             ― Por quê? - Perguntei quase num sussurro.
             ― Porque eu gosto de ver você dormindo.
Ele falou enquanto eu me apoiava em seu peito.
             ― Por que assim não fico fazendo perguntas que você não quer responder?
Murmurei meio ressentida esperando que estivesse errada.
             ― Em parte... - Ele riu e eu fechei a cara - Mas não só por isso.
             ― Por que então? - Eu estava curiosa.
             ― Gosto de sentir seu coração batendo perto de mim - Ele deu uma rápida olhada para baixo 
indicando meu coração acelerado - De ouvir sua respiração, de ficar me perguntando com que você 
está sonhando, se por acaso é comigo... - Ele desviou os olhos dos meus por um instante - Eu ficaria 
assim para sempre.
             Damian disse olhando em meus olhos, perdi a respiração ou esqueci de como se respirava  
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por alguns instantes.
             ― Isso também é egoísta. - Arfei emocionada e ele sorriu.
             ― Somos dois egoístas então. - Damian afirmou em um tom de voz hipnotizante, pisquei 
algumas vezes.
             ― É o que parece. - Concordei com um sorriso e desviei os olhos dos dele meio sem graça.
             ― Mas - Ele começou com um tom de voz bem suave - Se fôssemos colocar nosso egoísmo em 
uma balança acho que o meu pesaria mais.
             ― Por que acha isso? - Indaguei buscando seus olhos mas ele olhava para cima, parecia  
debater consigo mesmo.
             ― Porque... - Ele suspirou - Estou fazendo você ficar dividida entre dois mundos, não acha 
meio injusto? - Finalmente ele olhou em meus olhos. Suspirei e refleti por um momento.
             ― Não.
             ― Não?
             ― Han-han. - Neguei e ele balançou a cabeça como se não tivesse entendido.
             ― Por quê? - Indagou e respirei fundo sentindo a mão dele subir e descer pelas minhas  
costas.
             ― Porque não foi você o responsável por eu ter tido conhecimento dessa história toda. - Falei  
olhando fixamente nos olhos dele. De propósito trouxe à minha mente a noite em que Carol e eu 
fomos atacadas.  Deixei que ele visse quando aquele vampiro a matou. Ele me olhou por vários  
instantes sem dizer nada, mas vi uma ponta de culpa em seus olhos lindos.
             ― Foi alguém como eu. - Damian disse se condenando e eu suspirei com força.
             ― Mas não foi você. - Assegurei. Damian estreitou os olhos.
             ― Lavígnia, como conseguiu fugir dele?
Ele perguntou com cautela e eu respirei fundo e me sentei. Senti o olhar dele me analisando com 
cuidado enquanto eu olhava para minhas mãos.
             ― Não sei - Disse por fim - Acho que ele não queria me matar.
             Murmurei sem conseguir esconder como aquela história me fazia mal. Ficamos em silêncio  
por alguns segundos, eu lutava contra aquela lembrança e ele parecia perdido em seus pensamentos.
             ― Você é muito forte. - Disse quebrando o silêncio, dei um sorriso conformado.
             ― O que mais eu poderia fazer? Já que ele me deixou viva, acho que o melhor que eu tinha a 
fazer era ir em frente. - Falei resignada e Damian demorou para responder.
             ― E como fez para superar isso?
             ― Acho que ainda não superei. - Confessei diante de seu olhar confuso. Damian riu com 
desdém enquanto balançava a cabeça.
             ― O que foi? - Perguntei sem entender.
             ― Sabe que... Você consegue mesmo me confundir.
             ― Não entendo. - Sacudi a cabeça em negativa.
             ― Se ainda não conseguiu superar essa história, fico imaginando como será depois de  
superar um trauma.
             ― Hã?! - Indaguei super perdida no que ele falava. Damian riu e também se sentou, estendeu  
a mão e tocou em meu rosto.
             ― Você exala vida por todos os poros, alegria, entusiasmo, curiosidade. Enfim você é tão...  
Perfeita. - Ele sussurrou a última palavra. Abri a boca surpresa, por aquela eu não esperava, pisquei 
várias vezes para tentar entender.
             ― É isso que você acha de mim?
             ― É o que eu vejo.
             Ele disse com praticidade e eu pisquei outra vez. Eu geralmente me achava meio deprimida  
depois do que aconteceu no ano passado e aquela revelação me surpreendeu.
             ― Nossa... Eu não pensava isso. - Confidenciei e ele revirou os olhos.
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             ― Eu já disse que você não se vê da maneira que é. - Observou ele e eu pisquei algumas vezes  
sentindo minhas pálpebras pesadas. Já era bem tarde e eu teimava em não dormir para poder ficar 
com ele. Damian percebeu. - Certo, agora você tem mesmo que dormir.
             ― Está bem. - Concordei derrotada pelo sono.
             ― Assim está melhor. - Ele disse satisfeito enquanto segurava minha mão e me puxava para 
si, aninhando-me em seu peito. Eu já estava me acostumando com aquilo, dormir nos braços dele.
             ― Não vai me contar uma história para dormir? - Murmurei sonolenta, ouvi seu riso baixo.
             ― Você já ouviu histórias demais por esta noite. - Sentenciou ele acariciando meus cabelos.
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                                                                       20. Vida Dupla 20. Vida Dupla 
      

    Acordei com a luz da manhã atravessando as cortinas.  Néftis não estava ali,  então 
imaginei que Damian tinha ficado comigo até pouco antes do amanhecer. Um sorriso involuntário 
surgiu em meu rosto ao lembrar dele, estávamos ficando cada vez mais próximos. A noite passada 
tinha sido como outro sonho que eu tinha adorado, um sonho diferente em que precisa se estar 
acordada para vivê-lo. Peguei o travesseiro e aspirei o perfume de Damian que havia ficado ali, era 
tão bom. Era uma prova de que tudo havia sido realmente verdade já que quando ele não estava por 
perto tudo que passávamos juntos parecia somente um sonho. Abracei o travesseiro com força e 
suspirei profundamente, hora de voltar para o mundo real, pensei abrindo os olhos.
             Assim que saí do meu carro - já no estacionamento do meu trabalho - Fiz uma careta para o 
céu escuro e fechado, eu não gostava de dias assim, me deprimia. Embora um pouco de chuva fosse 
bem vinda para aplacar o calor sufocante que estava fazendo.
             ― Bom dia. - Cumprimentei Juliana à caminho da minha sala.
             ― Bom dia. E então como foi seu encontro na sexta? - Indagou ela toda animada. Pelos céus!, 
pensei, outra Mariana!
             ― Foi ótimo, fomos jantar, dançamos, conversamos e ele me levou para casa. Isso é tudo. - 
Resumi entrando na sala, ela me seguiu, ouvi-a fazer fazer um muxoxo.
             ― Tá eu entendi foi ótimo, mas o que aconteceu entre tudo isso que você me contou? - Ela  
não ia desistir tão fácil, apertei os lábios e ponderei.
             ― Na hora do almoço eu conto tudo.
             ― Promete? - Pediu ela visivelmente entusiasmada.
             ― Sim.
             Prometi desanimada e ela saiu da sala. Até a hora do almoço eu iria pensar em algo para  
deixar a curiosidade dela satisfeita. Eu inventaria alguma coisa, não era problema. Eu estava feliz 
demais com a proximidade entre Damian e eu, as barreiras pareciam finalmente estar caindo e aos 
poucos eu ia conhecendo cada vez mais do mundo dele. Eu havia ficado satisfeita com a explicação  
de George sobre o envolvimento da nossa família com os Moreton e os Cavagnaro. Então eu deixaria 
aquela história quieta, por um tempo. Havia ficado bem claro a parte que meu avô não quis me 
contar, os caçadores. Mas eu não me importava muito com aquele assunto no momento em que as 
coisas entre Damian e eu iam tão bem.
             Eu não tive mais aqueles sonhos estranhos então - aparentemente - eu não tinha muito com o  
que me preocupar. Tudo que eu tinha a fazer era guardar o segredo de Damian e do resto da família  
dele também, nada mais. Na hora do almoço fiz um belo resumo do meu encontro e Juliana pareceu 
se satisfazer. Quando fomos para a aula, depois do trabalho, Rodrigo me contou que Mariana tinha 
realmente ido até lá. Fato que me deixou bem surpresa. Quando cheguei em casa, a tevê estava 
ligada e minha prima estava sentada no sofá com um caderno nas mãos e não olhava para a tevê.
             ― Oi. - Falei de forma automática enquanto passava.
             ― Estou fazendo a lista de convidados para minha festa - Disse ela respondendo uma 
pergunta que eu não tinha feito - Pode dar uma olhada?
             ― Claro. - Concordei pegando o caderno e dei uma rápida olhada.
             ― Hmmm, não vai convidar Cris a vizinha fofoqueira? - Indaguei com sarcasmo entregando  
o caderno a ela que franziu as sobrancelhas.
             ― Acha que devo convidá-la?
             ― Ela não é sua amiga?
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             ― Não, ela só a vizinha da frente. - Mariana disse fazendo um gesto com as mãos e eu dei de 
ombros outra vez.
             ― Está bem faça o que quiser, a festa é sua mesmo. - Falei virando as costas.  
             ― Certo - Ouvi a voz dela e me virei - Vou pensar nesse assunto.
             ― Fiquei sabendo que você finalmente tomou coragem de ir para a academia.
Observei e ela riu um pouquinho.
             ― Rodrigo contou é? Sim é verdade, tenho que tentar ficar pelo menos aceitável para minha 
festa no mês que vêm. 
             ― Boa sorte então. - Desejei dando as costas para subir a escada.
             ― Obrigada.
             Ela disse com uma ponta de sarcasmo mas eu nem me importei e subi as escadas bem rápido 
para o meu quarto. Assim que entrei vi Néftis deitada na cama, lancei um olhar perdido pelo quarto 
vazio  no  momento  que  um  trovão  assustador  soou  lá  fora  ecoando  pela  casa.  Suspirei 
profundamente e larguei a bolsa na cama e fui direto para o banheiro, tentei ser rápida no banho 
mas não consegui. A água morna agiu como um bálsamo sobre meu corpo e eu me deixei ficar 
debaixo dela por vários minutos. Depois de colocar um vestido preto e pentear os cabelos, voltei ao 
banheiro para entender a toalha.
             Então parei em frente ao espelho e encarei minha imagem. Eu estava num dilema. Me sentia  
uma  agente  dupla,  vivendo  no  mundo  real  e  no  sobrenatural.  Fazendo  parte  do  Conselho  e 
dormindo nos braços de um vampiro. Me perguntei como minha família reagiria quando soubesse, 
estava claro que entre os vampiros e eles havia apenas uma tolerância. Pelo que eu havia percebido 
na reunião havia uma espécie de  paz armada entre minha família e eles, uma  Belle  Époque. Eu iria 
mesmo me rebelar contra minha família por Damian? Se eu abandonasse minha família o que me 
restaria? 
             Será que eu teria coragem de negar o mundo real e seguro para mim e ficar no mundo dele? 
Era impossível que me adaptasse ou melhor falando, sobrevivesse. Com um suspiro exasperado, saí 
do banheiro e voltei pra sala. Mariana ainda estava na sala anotando coisas no caderno, sentei ao 
lado dela e  juntas  combinamos algumas coisas a respeito  da organização da festa.  Mariana me 
perguntou outra vez sobre qual fantasia eu usaria e eu respondi que não fazia ideia ainda. 
             Depois de passar um bom tempo na internet pesquisando no notebook de Mariana um lugar 
legal para fazer a festa, ficamos em dúvida entre dois. O primeiro era uma danceteria sofisticada na 
zona norte e o outro era um clube bem mais perto na zona sul. Ligamos para o clube agendamos 
uma visita no sábado pela manhã e Mariana decidiu ir ver a danceteria na sexta à noite. Ela queria  
ver como tudo fica em pleno funcionamento e por isso decidiu ir quando ela estivesse aberta e cheia 
de gente. Deixei bem claro que eu não iria porque detesto essas baladas, mas ela não me pareceu 
desistir fácil. Eu tinha certeza que ela daria um jeito de me arrastar pra lá.
             ― O que acha da decoração? - Mariana perguntou apontado a tela no notebook - Não é meio  
infantil?
             ― Não sei não, rosa e branco - Coloquei o indicador nos lábios enquanto pensava - Você não 
está fazendo exatamente quinze anos. - Observei e ela torceu o nariz.
             ― Tem razão, e essa? Gostei das flores.
             ― É legal... mas vamos pesquisar mais. - Sugeri e passamos um bom tempo na internet atrás 
de uma decoração. Por fim Mariana decidiu por uma com balões dourados e flores brancas. - Agora 
só falta decidir o lugar para começar a mandar os convites. - Afirmei e ela suspirou.
             ― Já vou ter essa resposta no sábado.
Disse ela e eu olhei a hora no relógio da tela do computador. Já tínhamos jantado então decidi ir 
dormir ou melhor aquela era a hora em que Damian vinha me ver.
             ― Já é tarde, vou dormir.
             ― Está bem, boa noite.
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             ― Boa no... - Foi aí que me dei conta de uma coisa - Por que não foi à aula hoje?
Perguntei franzindo as sobrancelhas, ela era sempre tão assídua nas aulas.
             ― Com essa chuva? E além do mais estou morrendo de preguiça, depois daquela aula na 
academia estou exausta. - Mariana disse afundando no sofá, eu ri.
             ― Vá se acostumando e saiba de uma coisa... - Fiz um suspense - Rodrigo está pegando leve  
com você.
             ― Hmmm... - Ela gemeu em protesto e eu balancei a cabeça.
             ― Vai desistir tão cedo? - Provoquei.
             ― Não - Ela resmungou enquanto levantava com o notebook debaixo do braço - Nem pensar,  
quero ficar em forma e não só para minha festa.
             ― Já vai dormir? - Estranhei quando chegamos no corredor.
             ― Sim, vou aproveitar que faltei a aula para descansar e também porque adoro dormir com o 
som da chuva. - Mariana disse segurando a maçaneta da porta do quarto dela.
             ― Está bem, então boa noite. - Desejei e ela assentiu escondendo um bocejo.
             ― Durma bem.
             Disse ela entrando no quarto e fechando a porta. Eu estava segurando a maçaneta da porta  
também enquanto meu coração começava a acelerar na expectativa de ver Damian. Respirei fundo a 
abri a porta bem devagar, a luz estava apagada como eu havia deixado, as portas fechadas e Néftis  
dormindo tranquilamente na cama. Liguei a luz e me decepcionei ao descobrir que ele não estava ali. 
Balancei a cabeça contrariada, e fui ao banheiro, escovei os dentes e trancei meus cabelos. Voltei para 
o quarto com passos pesados e vesti minha camisola cor de rosa. Depois de desligar luz me atirei na  
cama a abracei  o travesseiro.  Fiquei pensando em onde estaria Damian e também em tudo que 
tínhamos conversado na noite anterior.
             Conclui que o mundo deles era mesmo muito estranho e diferente, depois de lembrar dos 
poderes que alguns tinham. Virei na cama e fiquei escutando a chuva cair lá fora e os trovões, então 
me celular deu alerta de mensagem. Sentei bem rápido e estendi a mão para pegá-lo em cima do 
criado mudo, não reconheci o número, toquei na tela para abrir a mensagem.

       " Espero não ter atrapalhado seu sono, hoje não vou poder ir vê-la mas 
                  Amanhã farei isso, estou contando os segundos até lá,é sério. Durma bem.
                  Damian "
                                                        
             Sorri satisfeita em ler aquelas poucas palavras. Também vou contar os segundos pra te ver 
de novo, pensei tocando na tela. Desliguei o celular e voltei a deitar, abracei o travesseiro e fechei os 
olhos com a imagem dele em minha mente. Fiquei pensando em Damian e aproveitando o som da 
chuva e acho que dormi bem rápido, sonhei com ele naquela noite.
             Foi estranho outra vez, estávamos na mesma clareira do meu sonho em Bom Jesus, ele estava  
ao meu lado e segurava a minha mão. Do outro lado estava o mesmo homem que vi lutando com ele 
mas eu não conseguia ver o seu rosto. Ele me chamou. Quis ir em sua direção, mas Damian segurou 
minha mão me impedindo e aquilo me irritou, pois eu queria ir até o desconhecido. Puxei minha 
mão, libertando-me com facilidade. Era como se eu tivesse a mesma força que ele ou mais, havia 
neblina envolvendo a clareira mas era noite, o desconhecido misterioso estendeu a mão e quando fui 
pegá-la, acordei com um enorme trovão.
             Sentei assustada na cama olhando para o escuro sem mirar nada específico, os relâmpagos  
acendiam e apagavam dando um ar fantasmagórico ao quarto. Já fazia algum tempo que eu não 
tinha sonhos como aquele, fiquei alguns minutos olhando para as silhuetas escuras do meu quarto e 
voltei a deitar. Fechei os olhos procurando lembrar do rosto do desconhecido na clareira mas era 
impossível, eu não havia visto assim como no outro sonho. Devo ter voltado a dormir enquanto 
tentava lembrar pois quando abri os olhos outra vez, já era dia. A luz sufocada de uma manhã 
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nublada rompia por entre as cortinas brancas. Fiquei deitada olhando para o teto até o despertador 
tocar cinco minutos depois,  com um suspiro resignado o fiz  parar e levantei  com preguiça.  Me 
arrumei rápido e fui para o trabalho.
             ― Bom dia, já viu isso? - Juliana falou me entregando uma folha de papel assim que cheguei  
no quarto andar.
             ― Não, o que é? - Indaguei ao pegar a folha.
             ― É uma circular informando que não haverá expediente na quinta-feira porque irão pintar o 
quarto andar. Uma folga a mais, legal né?
             ― Vem bem a calhar, obrigada. 
             Falei indo para minha sala. Eu não queria pensar muito em nada específico naquele dia por  
isso fiz questão de trabalhar mais do que deveria. Quando finalmente o relógio chegou nas quatro 
da tarde eu já estava pronta para sair, mas não estava com vontade de ir para casa ainda. Suspirei  
olhando para a garoa chata e insistente que havia caído o dia todo pela janela da minha sala. Decidi 
que aquela era a hora perfeita para ir falar com o doutor Porto.
             Uma pequena parte de todo aquele mistério, era descobrir como ele sabia. Já que não era um  
Durani e nem um Von Otman, por que ele sabia? Ele não estava na sala quando entrei, sem querer 
acabei vendo algo muito estranho. Uma pasta de papel branco na qual estava escrito o nome da 
minha irmã e na que estava em baixo vi  as três primeiras letras do meu nome. O quê?!  Pensei 
estranhando aquilo, me debrucei sobre a mesa para ver melhor e a porta se abriu de súbito, levei um 
susto  e  voltei  a  postura  anterior  rapidamente.  Era  o  doutor  Porto  parecendo  ofegante  e  meio 
nervoso.  Tentei  perguntar  o  que  era  aquilo  mas  ele  foi  reticente  e  evasivo,  o  que  me  deixou 
desconfiada. Geralmente, nossas conversas eram agradáveis, pois ele não parecia fazer mistério de 
tudo como meu avô. Mas desta vez, não descobri nada.
             Ele agiu como se estivesse guardando algum segredo e pelo visto tinha alguma coisa a ver  
comigo e com minha irmã também. Era muito estranho, o que Ágatha e eu tínhamos a ver com o que 
se  passava ali?  Eu com certeza tinha  muito  a  ver  com pelo  menos  uma parte  daquela  história 
maluca, mas ela? Suspirei enquanto saí para o dia fechado, era melhor deixar aquilo de lado por um 
tempo.
             Eu não estava com a mínima vontade de desvendar nenhum outro mistério por um bom 
tempo, então voltei para casa. Saí do carro e entrei em casa pela porta lateral, escutando meus passos 
ecoando pelo piso da cozinha, quando cheguei na sala Mariana descia as escadas apressada.
             ― Oi. - Eu disse quando a vi.
             ― Oi e tchau - Ela disse disparando por mim - Estou super atrasada, até amanhã.
             ― Até.
             Disse eu vendo-a sumir porta afora. Olhei para a sala vazia e suspirei encontrando o motivo  
da minha tristeza insistente naquele dia. Em cima da lareira estavam várias fotos da minha família, 
caminhei até lá e peguei um quadro dourado onde estava a foto dos meus pais. Senti um nó se 
formar em minha garganta e lágrimas marejarem meus olhos, no dia seguinte fazia exatamente um 
ano da morte do meu pai. Pisquei várias vezes tentado impedir que as lágrimas descessem pelo meu 
rosto mas foi impossível. No dia seguinte eu faria pela primeira vez para meu pai o que há anos eu  
fazia para minha mãe. Todo ano exatamente no dia em que ela havia morrido eu ia no cemitério 
levar as flores que ela mais gostava e naquele ano era a primeira vez que eu ia levar flores para os 
dois.
    Não consegui evitar o soluço e caí num choro compulsivo por minutos sem fim, abracei o quadro 
e sentei no sofá. Me entreguei à minha tristeza por um tempo que eu não saberia dizer, me dei conta 
de  uma  coisa  que  há  muito  tempo  eu  vinha  tentando  sufocar;sem  meus  pais  eu  me  sentia  
terrivelmente sozinha. Mesmo tendo meus avós, tios, tias, Mariana e Ágatha eu me sentia perdida, 
sozinha e confusa,  era como se não houvesse razão para eu estar ali.  Depois de vários minutos 
mergulhada naquela tristeza, resolvi ir para meu quarto. Levantei e coloquei a foto no lugar e subi as 
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escadas com passos lentos e pesados, a noite ainda não tinha caído mas com o tempo fechado estava 
mais escuro do que de costume naquela hora.
    Depois de lavar o rosto várias vezes, vesti minha camisola e deitei na cama. Não iria jantar porque 
estava sem um pingo de fome. Abracei o travesseiro com força lutando para não chorar de novo, 
fechei meus olhos inspirando o cheiro da fronha. Ou melhor, o perfume dele.
             ― Oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco. - A voz que eu mais amava ouvir soou no  
meu ouvido enquanto eu sentia minha cintura ser envolvida por seu braço.
             ― E o que é isso? - Perguntei sem entender.
             ― Eu não escrevi que iria contar os segundos para te ver? - Damian sussurrou no meu ouvido 
fazendo os pelinhos do meu braço se arrepiarem, eu ri.
             ― Não acredito que fez isso. - Duvidei sentindo seus lábios tocarem de leve na minha orelha.
             ― Por quê?
             ― Porque é muito difícil, quase impossível. - Expliquei dando de ombros.
             ― Não tem ideia de quantas coisas são difíceis para os humanos que são banais no meu  
mundo.
             ― Exibido. - Acusei no escuro e ouvi-o rir. Senti-o se levantar um pouquinho para olhar meu 
rosto.
             ― O que houve? - Ele perguntou voltando a deitar-se como antes, com os lábios bem perto da 
minha orelha.
             ― Como assim? - Disfarcei, não queria que ele soubesse que eu chorei.
             ― Seus olhos estão um pouco avermelhados e inchados como se tivesse chorado.            
Denunciou ele e eu abri a boca surpresa, não dava para esconder nada dele?
             ― Foi um dia difícil. - Murmurei sentindo que ele acariciava meus cabelos.
             ― Tão difícil que fez você chorar? - Indagou ele com a voz mais suave, suspirei.
             ― Mais ou menos.
             ― Quer que eu a deixe sozinha? 
             ― Não!  - Falei rápido me virando para ele - Não vá embora por favor.
             Supliquei vendo que meu movimento tinha nos deixado muito próximos. Damian sorriu e  
passou a mão pelo meu rosto em brasa, seu rosto estava tão próximo do meu que eu podia sentir sua 
respiração em minha pele.
             ― Calma, não irei embora se você não me pedir isso está bem? - Ele disse tão próximo que  
seu hálito delicioso atordoou todos os meus sentidos.
             ― Está bem. - Sussurrei.
             ― E então? Não vai me contar o que fez você chorar? - Damian perguntou com delicadeza e 
eu me senti presa em seu olhar dominador.
             ― Amanhã faz um ano que meu pai morreu. - Soltei sem conseguir resistir ao poder de seu  
olhar persuasivo.
             ― Hmmm - Ele acariciou meu rosto - É um bom motivo.
             Baixei meus olhos por um instante e notei que ele se afastou um pouco. Damian em um  
piscar de olhos estava com as costas apoiadas na cabeceira da cama e as mãos cruzadas sobre o 
abdômen.
             ― Mais do que imagina - Murmurei desapontada com seu afastamento, mas decidi mudar de 
assunto - Onde estava ontem?
             Perguntei olhando para cima já que eu estava com o rosto apoiado no travesseiro e ele só  
parcialmente deitado.  Imediatamente sua expressão tornou-se arredia,  pela primeira vez vi  uma 
sombra intimidadora em seus olhos.
             ― Você não iria gostar de saber. 
Disse ele sombriamente depois de alguns segundos desviando o olhar. Eu também olhei para baixo 
sentindo o tremor de um medo parcialmente desconhecido para mim.  
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             ― Acho que posso imaginar. - Retruquei me recusando a imaginar a cena. Por alguns 
segundos ninguém falou nada, cada um preso aos conceitos e realidades de seu próprio mundo, o 
meu normal o dele... tenebroso.
             ― Sinto muito - Ele disse finalmente e eu encontrei seus olhos lindos com uma espécie de  
ressentimento - Mas eu não posso evitar... É o que eu sou.
             Por um momento as palavras sumiram e eu não consegui falar nada e também o que eu 
diria? Damian me olhava ansioso esperando minha resposta que podia passar por aquele assunto ou 
terminar com tudo que existia entre nós. 
             ― Não é sua culpa - Falei por fim - Eu entendo ou pelo menos me esforço para isso.
Proferi com cuidado e vi a sombra de um sorriso duro curvar os cantos de sua boca.
             ― Sabe que você é ótima em quebrar regras e padrões? 
             ― É... acho que já ouvi isso antes. - Concordei ouvindo-o rir.
             ― E pelo visto você não faz ideia do quanto isso significa.
             ― Às vezes surpreendo até a mim mesma, então é melhor se acostumar.
Avisei enrolando uma mecha do meu cabelo e o ouvi suspirar.
             ― Você é inacreditável, sabia?
             ― Você é o ser mítico aqui esqueceu? - Lembrei-o com um meio sorriso. Damian me olhou 
como que me avaliando e depois sorriu.
             ― É incrível como esqueço disso com frequência quando estou com você.  
Confessou ele e eu sorri,  eu também esquecia da  pequena diferença entre nós quando estávamos 
juntos.
             ― Quer dizer que eu não atiço seus instintos? - Provoquei e ele torceu o nariz, de repente seu 
olhar era ávido e feroz.
             ― Você nem imagina o quanto. - Sussurrou ele ameaçador e eu engoli em seco.
             ― Então... - Mordi o lábio - Que bom que se controla.
             Falei sem ter muita certeza e ele manteve aquele olhar dominador. Era mais ou menos 
quando uma serpente olha fixamente para sua presa que não consegue nem se mover, paralisada 
pelo medo.
             ― Como pode ter tanta certeza? - Perguntou ele com malícia e eu pestanejei.
             ― Hã... - Engoli em seco - Porque... até agora estou hã... viva? - Gaguejei insegura e ele sorriu, 
seus dentes brancos faiscaram na semi escuridão.
             ― Eu não estava me referindo à sua vida exatamente. - Ele disse me prendendo com seus 
olhos dominadores, fiquei sem ar.
             ― Hã... e do que... especificamente? - Vacilei tropeçando nas palavras, ele sorriu outra vez e 
balançou a cabeça em negativa.
             ― Você não faz ideia de como me faz sentir? - Indagou ele me olhando mas eu não consegui  
articular nenhum movimento além de respirar, um pouco - Você... - Ele olhou para cima por um 
tempo e depois voltou a me olhar - Desperta em mim sentimentos e sensações que... são bem difíceis  
de controlar. - Declarou ele me olhando e eu pestanejei, eu não sabia exatamente em que terreno 
estava pisando. 
             ― Desperto? - Perguntei insegura.
             ― Ah sim, e muito. - Confirmou ele num sussurro.
             ― Então quer dizer que eu sou... atraente para você?
             ― De todas as maneiras humanas e inumanamente possíveis.   
Damian  confirmou com  um  sorriso  voraz,  pisquei  várias  vezes  tentando  encontrar  os  sentidos 
daquelas palavras. 
             ― Hmmm, e isso é... bom? - Perguntei meio confusa, ele apertou os lábios parecia ponderar.
             ― É difícil. - Respondeu ele lacônico e nada conciso.
             ― Difícil?
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             ― De controlar. - Elucidou ele com uma expressão ilegível.
             ― Entendo.
             Murmurei sem entender, aquele não era exatamente o desfecho que eu esperava para aquela 
conversa. Damian riu e tocou a ponta do meu nariz com o indicador deixando escorregar pelos meus 
lábios de uma maneira bem suave e atordoante.
             ― Quero levar você em um lugar especial. - Disse ele mudando de assunto.
             ― Agora? - Franzi as sobrancelhas.
             ― Hmmm, acho que não - Ele reprimiu uma risada - Seria melhor para seus olhos que fosse de 
dia. - Torci o nariz e o encarei, ele riu.
             ― E onde é? - Especulei.
             ― É uma surpresa, quando pode ir? - Inqueriu ele me fazendo lembrar da folga que  
realmente viria bem a calhar na quinta-feira.
             ― Estou de folga na quinta.
             ― Ótimo, quinta-feira então. - Decidiu ele eu cruzei os braços sobre o travesseiro apoiando o 
queixo neles.
             ― Não vai contar para onde vai me levar? - Perguntei animada.
             ― Não.
             ― Por quê? - Insisti.
             ― Porque você vai ter que confiar em mim.
             ― Mas eu confio. - Assegurei e ele sorriu.
             ― É o que vamos ver. - Esgueirou-se ele e eu revirei os olhos.
             ― Não sei porque tanto mistério. - Reclamei e ele balançou a cabeça.
             ― Pensei que gostasse de um bom mistério.
             ― Não mais, peguei uma espécie de trauma quanto a mistérios.
             ― Ótimo, então não fique tentando desvendar esse. - Concluiu ele com praticidade.
             ― Não pode dar nenhuma pista? - Pedi quase suplicante como da outra vez e ele sorriu.
             ― Dessa vez não, sua chantagistasinha linda. - Ele piscou.
             ― Tudo bem. - Suspirei derrotada.
             ― Só um aviso - Ele disse sombrio e eu o olhei espantada - Vai ter que superar mais um de 
seus medos.
             ― O quê? Como assim? Do que você está falando? - Perguntei alarmada e ele riu.
             ― Fique calma - Pediu ele com tranquilidade - Já notei que supera seus medos com extrema  
facilidade então não se preocupe.
             ― Está me deixando nervosa. - Acusei.
             ― É eu sei,  notei isso na primeira vez que nos vimos. - Lembrou ele e eu ruborizei  
constrangida.
             ― Isso não teve graça. - Reclamei mal-humorada, ele pareceu não se impressionar com isso.
             ― Desculpe,é que esse é um fato difícil de ignorar já que posso ouvir como seu coração  
dispara quando me aproximo. Quando toco em você...  
             ― Convencido. - Retruquei sem conseguir disfarçar o riso. Damian riu e estendeu a mão  
tocando em meu rosto, fechei os olhos ao seu toque. 
             ― Já é tarde.
             Disse ele parecendo prestar atenção a alguma coisa, quando fui abrir a boca para pedir a ele 
que não fosse embora Damian me impediu de falar colocando o dedo sobre meus lábios. Olhei para 
ele sem entender e ele sorriu indicando a porta, prestei atenção. Escutei Mariana passando e parecia 
que  falava  ao  celular  com a voz mais  baixa  com certeza para  não  me acordar,  se  eu estivesse 
dormindo. 
             ― Ela teria escutado você falar e iria querer saber com quem. - Explicou ele afastando a mão.
             ― Ah...
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             ― Ela está combinando uma viagem com os amigos - Ele disse claramente escutando o que 
ela estava falando e quem sabe até a voz de quem estava falando com ela - E vai tentar convencer 
você a ir junto. - Avisou erguendo uma sobrancelha e eu suspirei.
             ― Só pode ser coisa do Léo. - Falei mais para mim mesma mas é óbvio que ele ouviu.
             ― Quem é Léo? - Questionou ele juntando as sobrancelhas.
             ― É um amigo bem doidinho da Mariana. - Expliquei dando de ombros.
             ― Hmmm, quer dizer que você não vai com eles?
             Perguntou Damian parecendo um pouco confuso, torci o nariz enquanto ponderava. Lembrei 
da reclamação de Lídia sobre as músicas irritantes que Léo cantava no carro quando viajavam e é 
claro que ficar sem ver Damian também pesava na minha negativa.
             ― Acho que não. - Oscilei.
             ― Ela está decidida a convencê-la. - Damian avisou enquanto eu escondia um bocejo.
             ― Então é melhor eu já ir preparando algumas desculpas para não ir. - Falei sentando sobre  
meus joelhos e me espreguiçando.
             ― Por que não quer ir? - Ele quis saber enquanto eu voltava a deitar só que dessa vez bem  
pertinho dele.
             ― Não sei, talvez eu mude de ideia. - Eu disse sentindo que em um segundo Damian tinha  
ajeitado minha cabeça em seu ombro.
             ― E vai mais alguém nessa viagem?
             Perguntou ele enquanto acariciava meus cabelos como da outra vez. Respirei fundo seu 
perfume inebriante, que não se parecia com nenhum perfume que eu conhecia. Era bem mais suave 
do que qualquer fragrância de perfume masculino e era mais concentrada em sua pele do que em 
sua roupa, eu já tinha percebido isso. Era mais como se o cheiro fosse dele e não de algum perfume 
que ele estivesse usando, fosse como fosse eu adorava, era maravilhoso demais.  
             ― Talvez os irmãos dele, Lídia e Neitan.
                     Contei fechando os olhos enquanto sentia a outra mão dele deslizar por meu braço e sua  
mão  pousar  sobre  a  minha  que  estava  apoiada  em  seu  peito.  Damian  não  disse  nada  apenas 
continuou a acariciar meus cabelos e eu senti o sono me dominando aos poucos.
             ― Damian? - Chamei me lembrando de uma coisa.
             ― Sim?
             ― Como sabe o número do meu celular? - Murmurei sonolenta e ouvi seu riso baixo.
             ― Porque tudo ao seu respeito me interessa, tudo. - Ouvi-o dizer antes de mergulhar na 
inconsciência.
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                                                               21. À  flor da pele21. À  flor da pele

A manhã pareceu passar se arrastando, só porque eu queria que acabasse logo. Aquele não 
seria exatamente o melhor dia da minha vida, então eu queria que terminasse de uma vez.  Juliana 
passou a manhã toda cantarolando, estava muito feliz pois Anderson a pedira em namoro. Bem, 
pensei, pelo menos alguém está feliz. Depois do almoço, passei a tarde trabalhando em um relatório 
horroroso para minha tia.
Entreguei-o para Savanah sem ao menos mostrar para minha desagradável e invejosa colega de 
trabalho, Sabrina. Eu não estava dando a mínima para a cena que ela iria fazer quando soubesse, ela 
ficaria muito irritada mas eu não me importei, Juliana gostou disso.
             ― Mas não vai à aula hoje? - Juliana quis saber depois de eu contar a ela sobre o relatório.
             ― Não, tenho uma coisa muito importante para fazer hoje então não vou poder. Até sexta.  
Eu disse dando as costas.
             ― Está bem, até sexta.
             Ouvi-a dizer enquanto entrava no elevador. Assim que saí olhei para o céu ainda fechado,  
três  dias  nublados  seguidos,  aquilo  era  um  castigo  em pleno  verão.  Mas  até  que  aquele  clima 
combinava com meu estado de espírito.  Entrei  no carro  e  não liguei  o  rádio,  não queria  ouvir 
música, o caminho foi percorrido como se cada metro em que eu me aproximava, apertasse mais 
ainda  meu  coração.  Parei  o  carro  perto  de  uma  floricultura  e  comprei  um  grande  buquê  de 
crisântemos brancos, eram as flores preferidas de minha mãe. Coloquei o enorme arranjo no banco 
do passageiro e voltei ao volante, subi pela avenida movimentada e estacionei o carro em uma rua 
lateral.
             Era a rua que descia para o estádio Olímpico do Grêmio, naquela parte da rua havia alguns  
cemitérios tornando o lugar popularmente conhecido por Lomba do Cemitério. Suspirei ao fechar a 
porta do carona depois de ter pego as flores, abracei-as com um pouco mais de força do que o  
necessário  enquanto caminhava para atravessar  a rua.  Esperei  até  tivesse uma oportunidade de 
atravessar e passei  para o outro lado,  parei na calçada diante do cemitério evangélico e olhei  a 
entrada de tijolos  lisos vermelhos.  Os tijolos  formavam um quase arco e lá  em cima uma placa 
simples  em  azul  com  letras  brancas  trazia  o  nome  do  lugar,  havia  muitas  árvores  por  lá 
impossibilitando que da rua se visse os túmulos.
             Subi a rampa ladeada de árvores, tentando lutar contra as lágrimas que já se avolumavam 
em meus olhos. Percorri o caminho todo até meus pais olhando para o chão na minha frente, parei e 
me  virei  para  o  grande  túmulo  de  mármore  negro.  Apertei  mais  as  flores  contra  meu  corpo 
enquanto olhava em silêncio para o lugar onde estavam as duas pessoas que eu mais amei na minha 
vida, por vários minutos isso foi tudo que consegui fazer.
             Olhei para a foto deles, uma em cada lado do túmulo. Era impossível não entregar-se à  
melancolia daquele lugar. A dor e a saudade apertavam meu peito e eu me sentia cada vez mais 
deprimida. Larguei as flores sobre o mármore frio e desfiz o laço de fita branca que mantinha as  
flores juntas, separei-as em dois buquês menores. Dei a volta com os passos lentos até ao lado da  
foto da minha mãe. Estendi minha mão até a foto de seu rosto angelical e toquei-a com a ponta dos 
meus dedos, sentindo o vidro frio que a protegia em sua moldura dourada e oval.
             ― Sinto tanto a sua falta. 
             Sussurrei enquanto meus dedos deslizavam pelas linhas suaves do rosto perfeito da foto.  
Com todo carinho e respeito que eu podia sentir, coloquei as flores no vasinho ao lado ajeitando-as  
com cuidado para que ficassem perfeitas. Abaixando os olhos voltei cabisbaixa para a frente da triste 
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sepultura e peguei as flores em memória do meu pai. Dei a volta pelo outro lado e repeti o processo. 
Só que dessa vez, com lágrimas discretas descendo pelo meu rosto.
             Voltei para a frente, apoiei a palma da minha mão na pedra lisa e fria. Fiquei ali, parada, 
buscando lembranças felizes de momentos com eles.  Uma lufada fraca de vento chamou minha 
atenção ao balançar os galhos das árvores, algumas folhas flutuaram suavemente até o chão, abracei 
meu próprio corpo sentindo um frio inexplicável. O dia estava nublado e escuro mas a temperatura 
devia ser de uns vinte e três graus, fechei meus olhos um instante e então uma garoa fina começou a 
descer do céu.
             Era tão fina que se parecia com neblina e descia de maneira tão suave que mal se podia sentir 
na pele. Eu era a única pessoa - ali além do guarda lá em baixo - era tão triste e solitário que nem 
mesmo os passarinhos nas árvores estavam cantando. Ergui meus olhos até a lápide, onde muitos 
anos atrás meu pai havia mandado gravar para minha mãe o soneto mais triste de Camões. O qual 
ele fazia questão de ler todas as vezes que íamos juntos deixar flores para ela - e que pela primeira 
vez na minha vida eu leria sozinha - as letras douradas em formato clássico destacavam-se contra a 
lápide negra:
                      
                                        "  Alma minha gentil que te persiste
                                                    Tão cedo desta vida descontente
                                                   Repousa lá no céu eternamente
                                                  E viva eu cá na terra sempre triste.

                                                Se lá no assento etéreo onde subsiste
                                              Memória desta vida se consente
                                             Não te esqueças daquele amor ardente
                                            Que já nos olhos meus tão puro viste.

                                          E se julgas que pode merecer-te
                                         Alguma coisa a dor que me ficou
                                        Da mágoa sem remédio de perder-te

                                     Roga à Deus que teus anos encurtou
                                   Que tão cedo de cá me leve a ver-te
                                 Quão cedo de meus olhos te levou."

                                                                                       Luís Vaz de Camões

                                                              
Ao terminar de ler os tão conhecidos versos, não consegui evitar que as lágrimas voltassem 

só que dessa vez em maior quantidade. Embora aquele fosse um dos sonetos mais lindos do mundo,  
eu odiava ouvir meu pai recitar o último terceto. Eu sabia no fundo da minha alma, que embora ele 
amasse muito minha irmã e eu, as palavras do último terceto eram na verdade o seu desejo; Roga à  
Deus que  teus anos encurtou que tão cedo de cá me leve a ver-te quão cedo de meus olhos te levou... 
             ― Isso não é justo - Sussurrei entre as lágrimas - Você não podia ter desejado isso, não podia 
desejar ir embora, eu estou aqui e preciso tanto de você.
             Balbuciei olhando a foto de meu pai como se ele pudesse me ouvir, seu desejo havia sido 
atendido e isso tinha dilacerado ainda mais meu coração, já ferido pela perda da minha mãe.
             ― Você não podia ter me deixado pai, não podia ter feito isso - Desabafei sem me importar 
com mais nada além da minha dor - Como pode me deixar sozinha? Como vou me sair sozinha com 
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esse segredo, com essa missão? Como...
             As palavras saíam em um sussurro fraco por meus lábios que tremiam, de fato me entreguei  
à tristeza que me consumia,  em um choro compulsivo.  A garoa fina e persistente se juntava às 
minhas lágrimas molhando ainda mais o meu rosto, abri minha bolsa e peguei um lenço. Enxuguei 
as lágrimas de meus olhos assim que tive certeza que já tinha chorado o suficiente para desapertar 
meu coração.
             Sequei o rosto e abracei meu corpo olhando para baixo, foi aí que percebi que eu não estava  
sozinha ali. Pelo canto do olho percebi que havia alguém parado atrás de mim. Meu corpo enrijeceu 
imediatamente e uma onda de pânico ameaçou me tomar, minha respiração ficou presa em minha 
garganta quando olhei por cima de meu ombro. Uma sensação bem vinda de alívio acompanhada 
pela surpresa me invadiu assim que ele parou ao meu lado. Olhava fixamente para o túmulo.
             ― Damian... o que está fazendo aqui? - Perguntei confusa mirando seu rosto bonito através 
da garoa esbranquiçada, ele não respondeu de imediato.
             ― Achei que precisaria de mim. - Ele disse calmamente.
             ― Como sabia que eu estaria aqui? - Inqueri confusa.
             ― Vi em seus olhos ontem, vi sua decisão de vir aqui. - Explicou ele finalmente olhando em  
meus olhos.
             ― Esqueci desse detalhe - Eu ri bem fraquinho - Que poder ver minhas decisões e intenções.
             ― Fica mais fácil quando não está prestando atenção, como ontem. - Balancei a cabeça e olhei  
para a foto dos meus pais. Damian seguiu meu olhar e ficamos em silêncio por alguns instantes.
             ― Esses são meus pais, Otávio e Bianca. - Falei indicando ambas as fotos. Damian não disse 
nada apenas as olhou por algum tempo e depois um sorriso fraco iluminou seu rosto.
             ― Você é idêntica à sua mãe. - Disse ele de repente e eu o olhei surpresa.
             ― Acha isso? - Perguntei.
             ― Sim, tem por onde puxar sua beleza. - Elogiou ele e eu sorri emocionada.
             ― Obrigada. - Agradeci voltando a olhar para o túmulo e o silêncio se prolongou através da 
cortina esbranquiçada da garoa fina que ainda caía.
             ― Eu queria - Damian disse subitamente e eu o olhei - Entender a complexidade dos 
sentimentos humanos.    
             Mordi o lábio pensativa me perguntando se era verdade o que eu havia lido, que eles não 
conseguiam sentir nada. Voltei o olhar para meus pais e procurei palavras que pudessem quem sabe 
descrever um pouco do podemos sentir.
             ― É como... - Hesitei sentindo meus olhos marejarem - Um enorme vazio dentro do peito,é  
isso que se sente quando perdemos alguém que amamos. - Expliquei.
             ― Amar? - Damian perguntou sem desviar os olhos da sepultura e eu suspirei, ele realmente 
parecia não saber o que era isso. Ou talvez sentisse sem reconhecer.
             ― Vai ser difícil para você entender - Admiti - Você não pode perder sua família, eles não  
morrem. Estão sempre com você e assim não pode entender o que é sentir a falta de alguém.
Falei sentindo seus olhos fixos em meu rosto mas não desviei meus olhos da sepultura.  
             ― Então me explique, o que é amar? - Pediu ele, talvez sem fazer ideia de como aquela  
explicação era difícil. Colocar em palavras os sentimentos.
             ― Bem.. amar é - Pensei - Desejar sempre o bem para alguém independente das coisas que ela  
faça ou diga. Você quer que ela esteja sempre feliz e em segurança e seria capaz até mesmo de dar 
sua  própria  vida  para  que  isso  aconteça.  -  Suspirei  sentindo  que  ele  ainda  me observava  com 
interesse - É querer estar sempre ao lado da pessoa amada e quando não está com ela, sente um 
aperto no peito que o faz sentir muito mal, isso é saudade. Às vezes quando sabe que outra pessoa 
está com quem você ama fica com raiva porque quer a atenção dela toda para você, e isso se chama 
ciúme.
             Expliquei cruzando os braços, Damian ainda me olhava com atenção. Suspirei antes de  
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continuar.
             ― Você gosta de ouvir a voz de quem se ama, gosta do som do seu sorriso e mesmo com  
todos os defeitos que possa ter - Olhei para a foto do meu pai - Para você ela ainda é o ser mais  
perfeito do mundo. Cada momento que passa ao seu lado é valorizado, mesmo que talvez não seja  
um bom momento ou até um momento em silêncio - Parei enxugando os olhos com as costas da mão 
- O que realmente importa é estar com ela, não importa a circunstância. E se algo ruim acontece...  
Você sofre porque o amor nunca deseja o mal. - Suspirei - O amor verdadeiro,é incondicional, você 
não impõe regras para amar - Dei de ombros - Simplesmente ama. O amor é paciente e benigno, não 
se irrita, não se ofende nem se ressente, não é egoísta e nem indelicado. Se você ama é capaz de 
sofrer, sempre acredita, sempre espera e suporta tudo - Olhei para as fotos do meu e da minha mãe -  
E quando você os perde, quando sabe que nunca mais vai ouvir sua voz, que nunca mais vai poder 
lhe dar um abraço, um beijo - Chorei sem me importar que ele visse - Sente como se fosse arrancado 
de si uma parte da sua própria existência e aí fica um vazio enorme e você sabe que nunca mais vai 
conseguir preenchê-lo.
             Terminei de falar e o olhei. Damian se aproximou de mim e segurou meu rosto entre suas  
mãos de uma forma tão delicada que não acreditei que realmente estivesse me tocando. Ele me 
olhou  parecendo  perturbado  por  um  instante,  tão  rápido  que  não  sei  como  percebi,  então  ele 
enxugou minhas lágrimas com a ponta dos dedos. Fechei os olhos e segurei sua mão apertando-a 
contra  meu  rosto  para  sentir  seu  toque  e  me  certificar  que  era  mesmo  real.  Então  senti-o  se 
aproximar mais e seus lábios tocarem minha testa com a mesma e inacreditável suavidade. Suspirei 
sentindo seu perfume e percebendo como aquilo me fazia bem, eu ficaria presa naquele momento 
para sempre se pudesse. Senti-o se afastar só um pouquinho para depois sentir seus lábios tocarem 
minha pálpebra em um beijo delicado e doce, tão doce que de certa forma era difícil de esperar de 
alguém tão forte.
              ― Não chore mais - Pediu ele enxugando uma lágrima com um beijo - Isso acaba comigo. -  
Sussurrou ele ainda enxugando meu rosto com cuidado.
              ― Desculpe - Balbuciei - Não sou forte como as garotas que está acostumado.
              ― Eu não queria que fosse, você é perfeita exatamente assim como é. - Damian disse  
deslizando a mão do meu rosto para meu pescoço.
              ― Humana. - Falei com um meio sorriso.
              ― Você.
              Damian corrigiu me puxando delicadamente para ele e me abraçou. Nem acreditei que  
aquilo estivesse realmente acontecendo e não pensei muito antes de retribuir o abraço,  era bom 
demais. Apoiei minha cabeça em seu peito e senti tudo girar por um momento então apertei mais 
meus braços em torno dele. Senti sua mão acariciando meus cabelos e depois deslizando por eles até 
parar em minha cintura. Alguns minutos de silêncio se passaram enquanto eu respirava o aroma 
delicioso em sua camiseta, Damian me afastou delicadamente para olhar meu rosto. Notei que a 
garoa tinha cessado.
             ― Como se sente? - Perguntou ele parecendo realmente preocupado comigo, isso me 
comoveu e eu sorri timidamente.
             ― Melhor, obrigada. - Murmurei enquanto ele me avaliava.
             ― É melhor você ir para casa agora, precisa descansar. - Recomendou ele e eu suspirei  
desanimada - Vou levá-la. - Anunciou ele me fazendo sorrir.
             ― Obrigada. - Suspirei e ele afastou delicadamente alguns fios de cabelos de meu rosto.
             ― Vamos?
             Damian convidou e eu olhei para o túmulo ao nosso lado, ele não fez menção de me  
apressar. Apenas sua mão pousou em minha cintura enquanto esperava, olhei para meus pais e 
suspirei.
             ― Até logo.  
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             Sussurrei bem baixinho. Porém quando fiz menção de me virar, algo incrível aconteceu, uma 
borboleta azul surgiu do nada. Ela flutuou suavemente pelo ar até pousar sobre as flores ao lado da 
foto  de minha mãe.  Sorri  maravilhada vendo suas asas delicadas abrindo e fechando,  fiquei  ali 
parada  observando, até que ela voou desaparecendo nas árvores. 
             Damian tirou a mão de minha cintura e passou um braço protetor ao redor dos meus ombros  
e saímos. Nenhum de nós falou alguma coisa no trajeto até meu carro na outra rua, cada um preso 
em seus próprios pensamentos. Parei quando chegamos perto do meu carro, para pegar as chaves. 
Ali, longe das sombras escuras das árvores associadas à luz fraca de uma tarde nublada perdi o 
fôlego mais uma vez ao olhar para ele. Damian era mais perfeito na luz do dia do que eu poderia ter  
imaginado. Os cabelos decididamente em um tom único de loiro escuro eram lindos, assim como 
seus olhos que pareciam não decidir a cor que teriam ter, se verde ou azul que se misturavam de 
uma forma inacreditável.  
             ― Isso é raro não é? - Observei entregando as chaves a ele.
             ― O quê? - Indagou ele distraído.
             ― Ver você na luz do dia. - Expliquei e ele ergueu uma sobrancelha e um sorriso tímido 
curvou o canto de sua boca.
             ― É que hoje decididamente é um ótimo dia para sair.
             Disse Damian piscando para mim enquanto abria a porta do carro, olhei para o céu em 
dúvida. Eu não gostava de dias como aqueles mas se isso significava que eu poderia ficar com ele 
por mais tempo, os dias de chuva seriam os meus favoritos.    
             ― Se você diz.
             Oscilei entrando no carro e ele fechou a porta, meus olhos ficaram presos nele enquanto dava  
a volta no carro em um passo humano e elegante. Damian entrou no carro e assumiu o volante sem 
fazer  nenhum  barulho,  fiquei  impressionada  com  isso.  O  carro  começou  a  se  mover  como  se 
estivesse deslizando pela rua e eu não conseguia desgrudar meus olhos dele, ele era tão perfeito e 
seus movimentos eram tão rápidos e graciosos.
             ― Coloque o cinto - Ordenou ele sem me olhar - Você não é indestrutível.
             ― Como se houvesse a possibilidade de acontecer algum acidente com você dirigindo. 
Observei enquanto obedecia. Sua presença parecia mais real durante o dia.
             ― Pode ser mas não quero você exposta a nenhum tipo de perigo. 
             Damian disse com uma pitada de escárnio na voz que eu não compreendi de imediato. Não  
respondi, virei o rosto e olhei pela janela do carro. Olhei o movimento por alguns segundos e como 
de se esperar olhei-o novamente, era impossível ignorá-lo.
             ― Não está de carro? - Perguntei a primeira coisa que me veio à mente.
             ― Hoje não. - Respondeu ele friamente.
             ― Como chegou até onde eu estava? - Especulei, ele suspirou parecendo pensar se me  
contava ou não, por fim deu de ombros e respondeu.
             ― Pedi para Bruce me deixar lá.
             Disse ele sem me olhar e eu prendi a respiração por um instante. A simples menção de saber 
que tinha outro vampiro por perto, me dava um pouco de receio.
             ― Ah. - Foi tudo que consegui deixar escapar por minha garganta apertada. Um sorriso  
sombrio dançou em seus lábios perfeitos.
             ― Está com medo?
             ― Medo? Por quê? - Tentei disfarçar e ele balançou a cabeça, o sorriso havia sumido.
             ― Você não sabe disfarçar muito bem. - Acusou Damian.
             ― É só receio, desculpe. - Sussurrei e ele me olhou rapidamente pelo canto do olho.
             ― Não precisa se desculpar, essa é uma reação perfeitamente normal para os humanos.
             ― Para os humanos. - Dei ênfase para as palavras, ele juntou as sobrancelhas.
             ― Qual o problema?
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             ― Você fala como se não tivesse medo de nada. - Resmunguei e ele riu.
             ― Eu sou o maior predador do mundo Lavígnia, do que eu teria medo?
             Desafiou-me ele, enrijeci com aquelas palavras. Eu fazia questão de ignorar quem ele era na 
maior parte do tempo e enfrentar a verdade de forma clara era um tanto intimidador.
             ― Tem que ter medo de alguma coisa. - Insisti quando paramos num sinal fechado. 
             ― Vá em frente. - Convidou ele ainda em tom de desafio, suspirei.
             ― Não tem medo de perder alguém de sua família?
             ―  Eles  são  fortes,  nunca  pensei  em  um  deles  sendo  destruído.  -  Respondeu  ele  
tranquilamente e eu endireitei os ombros, tinha mais uma carta na manga.
             ― E o caçadores, não tem medo deles? - Sondei vendo seu queixo trincar.
             ― Eles não são exatamente uma ameaça agora.
             ― Agora? - Repeti incerta.
             ― Há décadas que não vejo nenhum deles - Ele afirmou mas me pareceu inseguro - Não 
podem ser uma ameaça assim. - Disse ele e as palavras dele ficaram ecoando por minha mente.     
             ― É claro.
            Concordei revendo em minha mente as imagens dos sonhos estranhos que comecei a ter 
desde aquela reunião com a família dele.  É lógico que eu não podia ter certeza de nada apenas 
baseada em sonhos sem muitos fundamentos. Mas se houvesse a mínima chance de alguma maneira 
que meu sonho se assemelhasse com a realidade. O Caçador podia ser tão forte quanto Damian. 
             ― Não me parece muito convicta. - Observou ele e eu o olhei surpresa.
             ― É que... Juan - Estremeci com aquele nome - Viu um deles. - Lembrei-o. 
             ― Ainda há a hipótese de Juan ter inventado isso.
             ― Por que ele faria isso?
             ― Porque ele quer arrumar problemas. - Rosnou ele e eu pisquei, definitivamente ele e Juan  
não se davam bem, me perguntei se o resto família pensava como Damian. 
             ― Com o Conselho?
             Indaguei ouvindo o receio tremular em minha voz. Ele não respondeu, foi aí que me dei 
conta de que já estávamos em frente ao portão da minha casa e que este se abria lentamente.
             ― Não se preocupe com Juan, vamos dar um jeito nele.
             Damian disse sombriamente, eu pude ouvir claramente a raiva e a ameaça tingindo a voz 
estável dele. Algo me fez pensar que Juan não queria problemas exatamente com o Conselho, mas 
comigo.
             ― Vão? - Especulei interessada.
             ― Meus irmãos e eu estamos procurando por ele,é por isso que Bruce está aqui.
Ele proferiu desligando o carro e eu abri a boca totalmente confusa.
             ― Mas... Juan não faz parte da família de vocês?
             Perguntei vendo Damian olhar fixamente para a frente. Um momento de suspense se passou 
e eu entendi que havia muito mais naquela história que eu havia imaginado mas dando certeza para 
minhas suspeitas. Juan era o responsável pelo descumprimento do trato.  
             ― Sim - Ele hesitou - E não faz ideia de como Crison se arrepende de tê-lo criado.
Ele confidenciou e eu estaquei não acreditando no que tinha ouvido.
             ― Por quê?
             ― Chega de falar sobre Juan, não quero que você perca seu sono por causa dele.
             Decidiu ele com um tom de autoridade difícil de contestar, olhei contrariada em seus olhos. 
Eu iria deixar aquele assunto de lado naquele momento, mas ia querer saber de tudo outro dia.
             ― Tudo bem. - Disse ele resignado e eu pisquei sem entender.
             ― O quê? - Indaguei perdida.
             ― Que vai querer saber mais sobre isso em outra ocasião, ou melhor você pretende me  
obrigar a falar. - Damian disse tocando meu queixo e abriu a porta saindo do carro. Me atrapalhei 
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toda com o cinto, abri a porta apressadamente e saltei para fora. 
             ― Você viu - Engasguei - Você viu isso? - Perguntei atônita.
             ― Já disse que fica bem mais fácil quando você não está prestando atenção. - Anunciou ele  
me entregando as chaves.
             ― Nunca vou me acostumar com esse seu dom tão sutil.  
             ― Você já se acostumou com quase tudo, pode demorar o quanto quiser com esse, assim 
descubro mais coisas sobre você - Ele disse calmamente e eu franzi as sobrancelhas - E também me 
preparo antes para quando você decidir atacar com suas perguntas. - Brincou ele e eu fechei a cara.
             ― Isso não tem graça - Resmunguei - Até parece que eu conseguiria fazer você falar se não 
quisesse. - Cruzei os braços emburrada e ele riu.
             ― Com esse charme todo - Ele piscou para mim - Não duvide muito.
             Eu sorri sem graça a abaixei a cabeça, de súbito uma onda de timidez me tomou. Damian 
pegou minha mão e me puxou delicadamente para ele enlaçando minha cintura.
             ― Adoro quando fica assim. - Observou ele e eu o olhei.
             ― Constrangida? - Indaguei.
             ― Avermelhada. - Disse ele tocando minha bochecha quente.
             ― O quê?! 
             Perguntei incrédula quando a porta da frente se abriu e Mariana congelou na entrada,  
olhando feito uma boba para Damian. Ele olhou para ela e depois para mim sorrindo e me soltou 
devagar. Nós dois olhamos para Mariana petrificada na porta e eu ri e isso pareceu acordá-la.
             ― Ah... Oi Lavígnia - Ela gaguejou - Damian. - Fiquei feliz por ela lembrar o nome dele.
             ― Como vai Mariana? - Ele disse e ela sorriu de forma nervosa.
             ― Bem, obrigada. - Balbuciou ela e eu voltei meu olhar para Damian.
             ― Quer entrar? - Convidei.
             ― Claro - Ele sorriu com malícia - Vai ser um prazer conhecer a sua casa.
             Completou ele com sarcasmo segurando minha mão, me deliciei com aquela intimidade 
toda. Mariana deu dois passos para trás quando passamos pela porta ainda de mãos dadas.
             ― Bem - Eu disse parando na sala - Essa é minha casa.
             ― É uma bela casa.
             Ele disse dando uma rápida olhada pela sala, sem soltar a mão dele inclinei meu corpo para 
frente e joguei minha bolsa sobre o sofá. Olhei de soslaio para Mariana há uns três passos de nós, ela  
ainda estava sob o efeito aterrador da presença dele, eu já estava mais adaptada com aquilo, mas não 
imune. Pigarreei e ela deu um salto.
             ― Hã... é... Bem, Lavígnia eu - Ela sorriu sem jeito - Ia dizer quando ouvi seu carro
chegando que a tia Márcia fez biscoito de chocolate e... Eu sei que você adora. 
             Mariana tropeçou nas palavras e eu tive um pouco de dificuldade de compreendê-la, Damian 
estava claramente se divertindo com aquilo. 
             ― Ah que bom - Eu disse colocando minha outra mão sobre a dele - Vou lá provar, vem 
também? - Convidei-a e ela piscou algumas vezes olhando de um para o outro e depois sorriu  
nervosamente.
             ― Não, não eu já comi e... tenho que me arrumar para ir para à aula.
             ― Então está bem.
             Eu disse dando de ombros e me voltei na direção da cozinha. Damian me seguiu sem dizer 
nada e vi pelo canto do olho Mariana sair tropeçando nos degraus da escada. Quando chegamos na 
cozinha sem a menor vontade soltei a mão dele. Eu não teria feito aquilo tão rápido se não estivesse 
morta de fome e ansiosa para comer os tais biscoitos.
             ― Fique à vontade. - Eu disse e ele sentou-se em uma das banquetas.
             ― Sua prima é sempre assim? - Escarneceu ele e eu olhei-o boquiaberta enquanto colocava a  
forma sobre a bancada cor de marfim.
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             ― Não acredito que você se divirta com o estado em que deixa as pessoas.
             ― Que estado? - Damian perguntou cruzando as mãos sobre a bancada.
             ― Está brincando não é? - Duvidei e ele fez que não - Você... deixa as pessoas atordoadas 
sabe? Meio fora de órbita, fora do uso de suas faculdades mentais mais elementares. - Escarneci indo 
para a geladeira e ele riu.
             ― Hum... Acho que entendi - Ele procurou meus olhos quando parei na frente  da bancada  
com uma caixa de  leite  na mão -  Mas  pensei  que isso  só  acontecesse  com você.  -  Zombou ele 
claramente se divertindo às minhas custas e eu fechei a cara.
             ― Como você é... Você é tão... - Atropelei as palavras pela dificuldade de encontrar algum  
defeito nele - Convencido! - Resmunguei ouvindo sua risada cativante.
             ― Talvez seja porque você é a primeira a me dizer isso.
             ― É mesmo? - Duvidei e ele riu.
             ― Sim. - Respondeu simplesmente, balancei a cabeça enquanto preparava o chocolate.
             ― Difícil de acreditar. - Murmurei e ele deu de ombros.
             ― Não vejo porque.
             ― Bem... - Sussurrei, para o caso de Mariana andar espreitando - Talvez seja porque a 
perfeição seja comum no seu mundo.
             ― Acha que sou perfeito?
             ― Acho. - Afirmei e ele riu sombriamente.
             ― Você não me vê com muita clareza. - Murmurou ele e eu me sentei na banqueta lateral  
enquanto ele estava na ponta.
             ― Por que acha isso?
             ― Eu não acho, tenho certeza.
             ― Por quê? - Resmunguei.
             ― Porque você acredita no que vê - As palavras soavam pesadas por uma antiga angústia - 
No que eu pareço para atrair você, para deixá-la cada vez mais envolvida como uma ave que olha 
hipnotizada para uma serpente. O que você admira em mim é a mais eficiente da armadilhas. - Ele 
disse as últimas palavras com um sussurro que me fez gelar, engoli em seco e olhei para baixo um 
instante.
             ― Bem... - Suspirei - Acho que já cheguei perto o suficiente para perceber isso.  
Murmurei antes de tomar um gole do chocolate.
             ― Tarde o suficiente para você se machucar se isso acabar?
             Damian perguntou semicerrando os olhos e eu senti meu coração apertar, não gostei daquela  
hipótese.
             ― Você sabe que sim. - Deixei claro e ele abaixou os olhos parecendo refletir, olhou para o  
prato intocado de biscoitos na minha frente.
             ― Coma - Ordenou ele mudando de assunto - Você precisa disso.
Dei de ombros, se ele queria mudar de assunto, que assim fosse.
             ― Quer um? - Perguntei automaticamente e ele revirou os olhos - Desculpe, só quis ser  
educada. - Justifiquei e ele fez uma careta.
             ― Pode esquecer certas regras quando estiver comigo. - Damian recomendou.
             ― Tudo bem - Concordei mordendo um biscoito - Hmmm.
Sibilei e ele deu um meio sorriso. Mariana apareceu na soleira da porta abraçando os livros com o 
que me pareceu uma força exagerada.     
             ― Eu já estou indo, só passei para me despedir.
             Explicou ela e eu assenti, Damian virou-se para olhá-la e vi quando ela deu um passo para  
trás cambaleando um pouco, revirei os olhos, ela não podia nem ao menos disfarçar?
             ― Tenha uma boa aula. - Desejou ele com aquela voz de veludo, não sei se foi proposital para 
atordoá-la um pouco mais.
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             ― O-obrigada, até amanhã... Lavígnia.  - Despediu-se ela demorando para pronunciar meu  
nome, tenho certeza de que ela o esqueceu.
             ― Até amanhã. - Acenei e ela correu em direção à porta da sala. Olhei para Damian e balancei 
a cabeça, ele percebeu e riu.
             ― Não está com ciúme não é? - Provocou ele e eu apertei os olhos.
             ― E você sabe o que é ciúme? - Devolvi e ele devolveu meu olhar esnobe.
             ― É a raiva que se sente quando quem se ama dá atenção para outra pessoa. - Explicou ele e  
eu respirei fundo engolindo minha superioridade ridícula.
             ― Estou vendo que prestou atenção ao que eu disse no cemitério.
             ― Eu sempre presto atenção em você. -  Ele sorriu todo sedutor.
             ― Isso é bom, adoro ser ouvida.
             ― E então? Não ficou com ciúme? - Insistiu ele e eu revirei os olhos.
             ― Eu fiquei é com pena da minha prima sendo vítima de todo esse seu poder sedutor.  
Esbravejei.
             ― Que pena. - Lamentou ele e eu quase engasguei com o chocolate.
             ― Hã? 
             ― Vou ter que me esforçar mais na próxima vez. - Concluiu ele e eu pisquei. 
             ― Está querendo provar alguma coisa? - Indaguei meio perdida.
             ― Estou. - Disse ele simplesmente e eu torci o nariz o olhando desconfiada.
             ― Está deduzindo alguma coisa? - Indagou ele semicerrando os olhos.
             ― Que está querendo me enlouquecer.
             ― Esse é um desafio bem tentador. - Ele disse quase num sussurro e eu pestanejei.
             ― É?
             ― É sim.
             Confirmou ele com um sorriso malicioso e eu desisti daquele assunto. Ouvi quando o celular 
dele  fez  um  sinal  e  ele  o  pegou  num  movimento  impossível  de  se  perceber.  O  celular  era 
ultramoderno, até bem mais que o meu com a novidade da touch screen. Damian leu e respondeu a 
mensagem em dois segundos enquanto eu olhava boquiaberta.  
             ― E então,à que horas posso pegá-la amanhã? - Damian perguntou fazendo-me endireitar a 
postura. Eu evidentemente estava com cara de boba observando a rapidez dele.
             ― Hã... Bem, se eu soubesse aonde vamos poderia ter uma estimativa. - Joguei verde o que  
obviamente não funcionou. 
             ― Boa tentativa - Brincou ele e eu deixei os ombros caírem - Mas acho que depois do almoço  
vai ficar bem melhor para você, que tal às duas?
             ― Uma e meia. - Corrigi.
             ― Uma e meia. - Confirmou ele quando o celular tocou outra vez e ele olhou, terminei de  
engolir o último biscoito e tomei o restante do chocolate.
             ― Compromisso?
             Perguntei como quem não quer nada mas queria sim saber quem era mandando mensagem. 
Ele percebeu isso e sorriu enquanto guardava o celular no bolso e se levantava, suspirei percebendo 
que ele já ia embora.
             ― Na verdade sim mas venho buscá-la amanhã, não se preocupe. - Eu pulei da banqueta e  
coloquei o copo na pia.
             ― Tudo bem, você parece ser do tipo que cumpre a sua palavra.
             ― Pode me acompanhar até a porta, ainda está claro para eu correr e não quero assustar seus 
vizinhos. - Esclareceu ele erguendo uma sobrancelha e eu ri.
             ― Claro - Eu disse passando por ele - Só não estou acostumada com isso, se é que entende.
             Zombei me referindo ao fato de nunca perceber quando ele chegava e quando ele saía.  
Quando  abri  a  porta  da  frente  vi  que  o  céu  nublado  estava  escuro  e  franzi  as  sobrancelhas 
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preocupada. 
             ― Parece que vai chover. - Observei quando nós saímos porta afora, ele estava ao meu lado.
             ― Não se preocupe, não vai chover. - Assegurou ele e eu o olhei sem entender.           
             ― Como pode ter certeza? - Indaguei e ele riu e então a ficha caiu. - Harriet?
             ― Pedi para ela deixar o clima perfeito para nosso passeio.
             ― O que é exatamente um dia perfeito para você? - Indaguei enquanto caminhávamos até o  
portão.
             ― Um dia como esse só que sem garoa. - Disse ele segurando minha mão.
             ― Hmmm. - Sibilei pensativa.
             ― Sei que esse não é exatamente um dia perfeito para você.
             ― Não, não é isso eu só estava pensando que... Qualquer dia com você é perfeito para mim. 

Confessei me sentindo ruborizar um pouco, paramos ao lado do portão e ele tocou a lateral  
do meu rosto.
             ― Eu digo o mesmo, pode acreditar. - Damian disse deixando-me exultante, eu sorri e então  
olhei em volta.
             ― Como vai para casa? - Observei me dando conta de que ele não estava de carro.
             ― Bruce está me esperando na entrada do condomínio.
             Esclareceu ele  e  eu congelei,  a  ideia  de ter  outro vampiro por perto  era  um tanto 
perturbadora. Mas logo tratei de disfarçar isso.
             ― Então vou com você até lá. - Me prontifiquei e ele pareceu se surpreender.
             ― Tem certeza?
             ― Hum-hum. - Balancei a cabeça e ele me olhou um instante, depois sorriu. 
             ― Tudo bem então.
                     Damian disse passando pelo portão aberto e eu o segui, ainda estávamos de mãos dadas.  
Enquanto andávamos pela rua do condomínio reparei em como aquela cena era incomum, ele era 
algo como Adônis do século vinte e um e eu era... apenas eu.
             ― Não vai nem me contar que medo vou ter que superar amanhã?
             ― O lugar onde vamos não tem espaço para passar de carro. - Disse ele e eu franzi as 
sobrancelhas.
             ― E? - Estava meio perdida.
             ― Espero que não se importe em ir de moto. - Anunciou ele olhando para mim. Prendi a  
respiração por um instante enquanto ponderava.
             ― Bem... - Resfoleguei - Acho que posso suportar isso.
             Eu disse hesitante quando passamos pelos portões enormes da entrada do condomínio. 
Damian parou e eu fiz o mesmo, algo chamou imediatamente minha atenção e meu queixo caiu. Há 
uns três metros à nossa esquerda estava parado um Camaro SS vermelho brilhante com duas listras 
pretas e largas verticais descendo pelo capô até em cima do para-choque, os vidros eram escuros 
feito breu. Era o carro mais incrível que já vi na vida, os vidros estavam todos fechados e os faróis 
apagados.  
             ― Gostou? - Damian perguntou divertido frente à minha expressão pasmada.
             ― É incrível.
             Sussurrei admirada. Damian sorriu e ficou na minha frente, segurou meu rosto e meu 
coração começou a martelar. De repente os faróis do carro se acenderam e eu arfei com o susto,  
imediatamente olhei para o carro por cima do ombro de Damian. Ouvi-o grunhir baixinho e lançar 
um olhar furioso para o carro, o motor rugiu em resposta e eu suspirei.
             ― Parece que ele está com pressa. - Observei meio inquieta.
             ― Ele me paga por isso - Damian murmurou contrariado e o motor rugiu outra vez deixando 
claro que Bruce tinha ouvido - Esteja pronta à uma e meia, não vá esquecer. 
             ― Vou estar esperando. 
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             Confirmei vendo-o sorrir, então ele segurou meu rosto e beijou meus lábios com suavidade. 
Então ele afastou-se e quando vi ele já entrava no carro. Cruzei os braços sobre o peito e fiquei 
olhando para o carro,  embaixo dele tinha uma luz vermelha que iluminava o asfalto,  era muito 
bonito. O carro avançou em alta velocidade para o meio da rua e girou nas rodas traseiras numa 
manobra difícil e perigosa - conhecida como cavalo de pau - e disparou rua abaixo sumindo em 
poucos segundos. Fiquei meio que paralisada por um instante olhando na direção em que o carro se 
fora, pisquei algumas vezes e me virei para o portão.
             Os guardas que cuidavam da entrada tinham saído do posto para olhar o carro e agora 
comentavam animadamente sobre a manobra incrível que ele fizera. Fingi não ter visto e voltei para 
casa,  eu estava exultante pela expectativa do tempo com Damian que eu teria em breve.  O dia  
seguinte  seria  com certeza  muito  interessante  e  eu estava  ansiosa  por  ele,  acenei  para  Jéferson 
quando passei pelo portão e entrei saltitante em casa. Liguei as luminárias da sala e voei escada 
acima para meu quarto, precisava escolher uma roupa adequada para o passeio que faríamos. É 
claro que se eu soubesse onde ele me levaria ficaria mais fácil escolher uma roupa, fiquei vários 
minutos seriamente indecisa em frente ao guarda-roupas.
             Acabei por escolher um visual bem esportivo, legging rosa escuro e blusa branca. Depois de 
lavar o rosto e escovar os dentes, voltei para o quarto e fiquei olhando sem prestar muita atenção a 
um  episódio  da  nova  temporada  do  CSI  que  passava  na  tevê.  Geralmente  os  crimes  a  serem 
resolvidos nos episódios tinham o efeito de me prender, mas naquela noite o que girava em minha 
mente era o que aconteceria no dia seguinte.
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                                                 22. Descobertas22. Descobertas
               

Acordei mais tarde naquela manhã, como estava de folga não coloquei o despertador para 
me acordar. Com um salto saí da cama e fui abrir as cortinas, espiei pelo vidro o dia nublado claro e 
leitoso, abri as portas e senti a temperatura agradável. Nem calor, nem frio um dia perfeito, como ele 
devia ter pedido a Harriet para interferir com seu dom excepcional, assim que dei as costas Néftis  
surgiu espiando para dentro do quarto.
             Revirei os olhos enquanto ia para o banheiro me perguntando se ela nunca se acostumaria 
em ter Damian por perto. Fui tirando minha camisola enquanto caminhava para o box, tomei um 
banho bem demorado e revigorante. Depois de me secar, vesti a roupa que tinha separado na noite 
passada e penteei os cabelos molhados deixando-os soltos para secar. Depois de arrumar a cama 
desci para a cozinha.
             Mal prestei atenção à conversa de Mariana e tia Márcia. Eu queria era que a manhã passasse 
bem rápido. Estava ansiosa em passar a tarde com Damian.
             ― Ah Lavígnia - Chamou Mariana me tirando de meus pensamentos. - Esqueci de dizer a 
você que Neitan, Lídia e Léo vão ir para BJ no fim de semana e nos convidaram, você vai não é?  

Perguntou  ela  antes  de  dar  uma  dentada  no  sanduíche,  eu  engoli  minha  torrada  com 
dificuldade. 
             ― Não sei. - Protelei.
             ― Como assim não sabe? É claro que você tem que ir, vai ser muito legal. - Ela tentou me 
convencer sem muito sucesso.
             ― Olhe, vou pensar sobre isso por enquanto é tudo que posso fazer. - Avisei e ela fez uma  
cara de incredulidade total.
             ― Não posso acreditar que você ainda vai ter que pensar sobre isso! - Exclamou ela fazendo 
uma cena - Vai ser super legal, a cidade é linda e ainda por cima você nem vai precisar dirigir.
             ― Mas... - Eu tentei explicar.
             ― E ainda por cima eles moram lá, com certeza eles conhecem muito mais coisas legais que 
tem por lá e que nem você nem eu conhecemos. E com certeza eles vão nos mostrar e também vamos 
poder conhecer a casa deles, sabia que eles tem família lá? Léo me disse que o avô dele sabe muitas 
histórias e que geralmente à noite eles fazem uma fogueira e sentam todos em volta para ouvir as 
histórias que ele sabe contar e vai mais gente, pense só vamos nos divertir muito...
             Acho que meu cérebro acabou desligando diante ao falatório sem fim de Mariana, como  
quando o ouvido se acostuma com um zumbido persistente e que depois de tempo, mesmo que ele 
continue, parece que não ouvimos mais.
             ― E então, você vai não é? - Perguntou ela por fim e eu pisquei algumas vezes para acordar.
             ― Você não tem que ir ver o clube onde pode ser sua festa no sábado Mariana. Lembrei-a.
             ― Nós vamos de manhã e depois vamos para BJ,  tudo certinho. - Concluiu ela com 
praticidade e eu esperei que aquele nós não me incluísse.
             ― Você já está decidida pelo que vejo. - Observei.
             ― Já, vai ser muito legal,é só um passeio Lavígnia, vamos por favor... - Suplicou ela e eu 
revirei os olhos impaciente.
             ― Olhe, eu já fui para BJ há umas semanas, já me diverti, matei a saudade. Agora é a sua vez  
vá e divirta-se está bem? - Me esforcei para convencê-la mas parecia impossível.
             ― Não, eu quero que você vá também, qual é o problema não gosta dos meus amigos? 
Disparou ela e eu suspirei.
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             ― É claro que eu gosto deles, nada a ver. - Retruquei.
             ― Então porque não quer ir? - Mariana insistiu e eu dei de ombros. - Ah Lavígnia, vamos por 
favor sim, vai ser muito legal, por favor, por favor... - Implorou ela e eu vi que estava sem saída.
             ― Escute - Pedi fazendo um sinal com a mão para que ela esperasse - Vou pensar no assunto 
e talvez eu vá está bem? - Procurei parecer diplomática.
             ― Tem alguma coisa melhor para fazer no final de semana? - Inqueriu ela me pegando de 
guarda baixa.
             ― Na verdade - Ponderei - Não.
             ― Então não tem porque não ir. - Mariana concluiu e eu refleti por um momento.
             ― É... talvez. - Oscilei e ela sorriu batendo palmas.
             ― Ótimo e mudando de assunto você vai comigo amanhã ver a danceteria não é?
Revirei os olhos sem acreditar.
             ― Não é possível. - Choraminguei cobrindo o rosto com as duas mãos.
             ― O quê? Não acredito que não vá junto, você está me ajudando a organizar tudo preciso da  
sua opinião. - Ralhou Mariana e eu suspirei.
             ― Sabe que eu detesto essas coisas não é? - Lembrei-a.
             ― Mas nós só vamos ver, ninguém vai para se divertir ou curtir a balada se é esse o seu 
medo. - Avisou ela emburrada.
             ― Ninguém?
             ― É, a Lídia e o Léo vão junto.
             ― Perfeito! - Exclamei - Se eles vão, você não precisa que eu vá junto porque não vai sozinha.  
- Resumi e ela me olhou inexpressiva.
             ― É importante para mim. - Disparou ela jogando baixo, suspirei resignada.
             ― Está bem, se é tão importante assim eu vou - Falei vendo a expressão de vítima sumir  
repentinamente do rosto dela - Mas vou ficar o tempo suficiente para você conhecer o lugar e depois 
volto para casa, certo? - Avisei mal-humorada e ela sorriu vitoriosa.
             ― Tudo bem. - Trinquei os dentes, eu odiava ser manipulada - E o Neitan? Ele vai também? 
Perguntei emburrada.
             ― Na danceteria? - Fiz que sim - É claro que não, ele não gosta. - Disse ela calmamente e eu 
arregalei os olhos.
             ― E porque ele pode escapar por esse motivo e eu não? - Esbravejei e ela deu de ombros.
             ― Porque você está me ajudando a organizar minha festa e ele não. - Mariana disse com 
tranquilidade. - Ah o que é isso? Não vai ser tão ruim assim, você pode até gostar.
             Imaginou ela e eu me levantei indo lavar minha xícara, não ia responder àquilo, era 
provocação. Lavei a xícara e olhei ansiosa para o relógio, ainda não eram nem dez e meia então era  
melhor encontrar alguma coisa para fazer. Então achei melhor ajudar a tia Márcia na limpeza da 
casa e fui tirar o pó dos móveis da sala. Não que houvesse muito pó para ser retirado mas isso 
ajudaria a me distrair, Mariana se arrumou e foi para a academia cumprir sua promessa de fazer 
ginástica todos os dias.
             Liguei o rádio da sala e fiquei ouvindo música enquanto me ocupava em organizar todo e 
qualquer detalhe. Só me dei conta que Mariana tinha voltado quando ela veio pedir minha opinião 
acerca  de  alguma  coisa  supérflua.  Fiquei  animada  ao  sentir  o  aroma  de  comida  que  vinha  da 
cozinha, não que eu estivesse com fome mas porque já estava perto da uma e meia. Meu estômago 
se apertou ao constatar isso, tia Márcia chamou lá da cozinha para irmos almoçar. Engoli a comida 
com pressa e voei escada acima para escovar os dentes, depois de fazer isso aproveitei para colocar 
um pouco de maquiagem e amarrar os cabelos.
             Saí do meu quarto e desci as escadas sentindo que os degraus pareciam ser feitos de algodão.  
Mariana estava sentada no sofá em frente à tevê ligada e falava ao telefone,  sentei perto dela e  
abracei  uma almofada de  olho na tevê.  Era  um filme,  Van Helsing -  O Caçador  de  Monstros.  Eu 
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adorava aquele filme.  
             ― É, ela está aqui agora - Mariana falou e eu franzi as sobrancelhas desconfiando que ela 
estava falando de mim - Não eu já falei com ela - Ela esperou - É mesmo? Não acredito, mas será? - 
Mariana tagarelava lançando olhares furtivos para mim, eu a ignorei. - Sim eu sei, tudo bem - Ela 
esperou  e  me  senti  curiosa  para  saber  com  quem  ela  falava,  já  que  tinha  certa  ideia  de  estar 
envolvida naquela conversa - É vai ser muito legal, amanhã? Sim é claro vamos todos juntos, está  
bem, hum-hum. Até mais tarde. - Ela desligou o telefone e eu a encarei.
             ― Tenho uma leve suspeita de que você estava falando de mim. - Ironizei.
             ― Estava falando com a Lídia, ela queria saber se você vai com a gente no sábado.
             ― Hum - Sibilei - E o que você disse?
             ― Eu disse que provavelmente você vai. - Disse ela e eu balancei a cabeça satisfeita.
             ― Boa resposta, provavelmente eu vá. - Destaquei bem a palavra.
             ― Mas eu disse que você vai amanhã à noite com a gente na danceteria.
             ― É, eu disse que ia, fazer o que agora? - Reclamei olhando para o relógio, Mariana percebeu.
             ― À que horas vai sair com Damian? - Perguntou indiferente.
             ― Daqui a pouco ele me vem buscar.
             ― Onde vão? - Especulou ela e eu dei ombros.
             ― Não sei, ele disse que é lugar especial mas não disse onde.
             ― Uma surpresa?! Que lindo.
             Mariana falou no momento que o interfone tocou e dei um salto do sofá, nem atendi e corri 
direto  para  a  porta  escancarando-a.  Senti  um  frio  na  barriga  quando  vi  a  moto  prateada  com 
detalhes pretos parada em frente ao portão que se abria.    
             ― Nossa! - Ouvi a exclamação de Mariana atrás de mim, dei uma olhada para o relógio ao 
lado da porta, pontualmente uma e meia. 
             ― É, eu sei. - Falei antes de andar em direção ao portão. - Até mais tarde. - Despedi-me 
olhando rapidamente para Mariana boquiaberta na porta.
             ― Bom passeio. - Desejou ela antes que eu alcançasse o portão. Depois de sair parei 
encarando a moto seriamente indecisa.
             ― Vai ter que confiar em mim. - Damian disse parecendo ler meus pensamentos enquanto me 
entregava um capacete preto ultra moderno, suspirei.
             ― Eu confio.
             Declarei pegando o capacete. Precisei respirar fundo antes de colocar o capacete e notei o  
olhar divertido dele pelo visor. Ignorei e subi na moto de uma forma até elegante demais para quem 
estava apreensiva.
             ― Me surpreendeu - Damian disse assim que consegui me equilibrar atrás dele - Segure 
firme. - Avisou ele e eu passei meus braços em torno de seu corpo entrelaçando meus dedos em seu 
abdômen ultra definido, dava pra sentir sob a camiseta.
             ― Surpreendi?
             ― É, eu esperava um pouco mais de resistência de sua parte.

Declarou ele fazendo a moto acelerar um pouco pela rua, apertei meu enlace em torno de seu 
corpo sentindo um frio na espinha.
             ― Estou me esforçando. - Murmurei fechando os olhos quando ele acelerou mais ao chegar 
na rua principal.  
             ― Está se saindo muito bem.
             ― Não vai me dizer para onde estamos indo? - Indaguei.
             ― Quando chegarmos lá você saberá. - Disse ele enigmático e eu arfei vendo que passávamos  
a milímetros dos carros em alta velocidade.
             ― Não dá para ir mais devagar? - Choraminguei ouvindo sua risada.
             ― Estamos a sessenta por hora Lavígnia, se eu reduzir não vamos chegar lá hoje.    
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             Anunciou ele e eu gemi, incrível como há uma grande diferença entre correr a sessenta  
quilômetros de carro e de moto, de moto parece que 60 por hora viram 140. Tomei coragem de 
espiar por cima do ombro dele, o velocímetro realmente marcava 60 por hora.
             ― É muito longe onde o lugar onde vamos?
             ― Um pouco, para você. - Não deixei de notar o tom de sarcasmo na voz dele.
             ― Exibido.
             Acusei em um sussurro e o ouvi rir, não tenho ideia de quando carros ele ultrapassou mas eu 
podia  sentir  quando  passávamos  por  eles  e  foram  muitos.  Eu  senti  que  a  velocidade  estava 
aumentando e abri os olhos para ver o porquê, estávamos em uma estrada de terra ladeada por 
árvores.
             ― Já estamos chegando? - Minha pergunta saiu em tom de súplica.
             ― Quase. - Falou ele e eu espiei o velocímetro e me horrorizei.
             ― Damian! - Gritei apavorada.
             ― O que foi?
             ― Estamos a 150 por hora, você é maluco? Reduza! - Ordenei apavorada e senti-o suspirar.
             ― Fique calma, eu sempre dirijo assim.
             ― Mas eu não estou acostumada a voar por aí!
             Reclamei e com alívio percebi que a velocidade foi diminuindo até que paramos em um lugar 
onde aquela pequena trilha entre as árvores acabava. Esperei até que desligasse a moto para saltar 
dela imediatamente ao mesmo tempo que tirava o capacete, respirei fundo várias vezes antes de 
olhar para ele.  
             ― Sabe de uma coisa? Eu me enganei a seu respeito. - Murmurei enquanto ele parava ao meu  
lado com um olhar divertido.
             ― É mesmo? E no que se enganou? - Questionou ele.
             ― Você é mesmo perigoso! - Retruquei - Mas quando está no controle de algum veículo.  

Ironizei ainda sentindo minhas pernas tremerem e ele riu com vontade enquanto tirava o 
capacete da minha mão com delicadeza.
             ― Eu garanto que esse não é o meu lado mais perigoso. - Provocou ele e eu o encarei com  
escárnio.
             ― Tem certeza? - Desafiei e ele sorriu, mas de uma maneira que me fez prender a respiração, 
era de uma maneira feroz e ameaçadora, seu olhar me confundiu.
             ― Tenho.
             ― Ótimo, então me avise da próxima vez que for mostrar um de seus lados perigosos por 
favor. - Pedi insegura e ele pensou um pouco.
             ― Tudo bem, vou me lembrar disso.
                     Eu o ignorei e andei alguns passos olhando ao redor, só tinha árvores por todos os lados.  
Olhei confusa para ele.
             ― Então... é aqui? - Perguntei apoiando as mãos nos quadris.
             ― Não exatamente, vamos ter que andar um pouco para chegar lá.
             ― Ótimo - Falei olhando ao redor - Mas por onde vamos? - Indaguei tentando localizar 
alguma pequena trilha entre as árvores ou qualquer outra coisa mas não vi nada.
             ― Por aqui. - Damian disse em algum lugar à minha esquerda, vasculhei as árvores  
procurando por ele e encontrando-o alguns passos acima numa encosta íngreme.    
             ― Vamos explorar? - Brinquei assim que peguei a mão que ele me estendia.
             ― Vai ser uma espécie de aventura para você. - Damian avisou me puxando com extrema 
facilidade.
             ― Estou vendo.
             Assenti olhando para as árvores frondosas, havia um tapete de folhas secas e algumas frescas  
cobrindo a maior parte do chão, e em alguns lugares as raízes das árvores formavam uma espécie de 
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armadilha.  Tomei cuidado por onde pisava enquanto Damian abria caminho para mim entre os 
galhos e ramos mais baixos. Achei estranho não ouvir o canto dos pássaros e nenhum outro som de 
algum outro ser vivo por ali,  o  silêncio da mata em conjunto com a claridade fraca de um dia  
nublado era inquietante.
             Damian parecia pensativo enquanto me conduzia pela a mata fechada e o ruído das folhas  
secas esmagando-se debaixo dos meus pés estava me deixando apreensiva.
             ― Quero que veja uma coisa antes de chegarmos lá. - Disse ele finalmente quebrando o 
silêncio incômodo.
             ― E o que é? - Perguntei antes de ser surpreendida pelo salto incrivelmente rápido dele para  
cima de uma subida alta à minha esquerda, olhei com incredulidade para ele.
             ― Não espera que eu consiga subir aí não é?
             Perguntei acidamente notando que aquilo era uma pequena parede rochosa, mas que eu não  
conseguiria subir sem a ajuda de alguma coisa para me apoiar. A parte mais baixa dava exatamente 
na altura do meu pescoço. A mais alta onde Damian estava então era impossível para eu subir.
             ― É claro que não - Exibiu-se ele saltando para a parte mais baixa de forma rápida e  
silenciosa - Será que eu posso ajudá-la? - Perguntou ele abaixando-se.
             ― Fique à vontade.
             Resmunguei sem me dar conta quando ele estendeu as mãos e me segurou por baixo dos 
braços me erguendo no ar. Mal meus pés tocaram na rocha, senti seu braço forte enlaçar minha 
cintura antes de voarmos pelo ar numa velocidade assustadora. Então meus pés tocaram a rocha 
meio segundo depois de ele me levantar do chão. Arfei enquanto o olhava atordoada.
             ― Obrigada. - Eu disse fitando seus olhos divertidos, ele afrouxou o enlace em minha cintura  
e me soltou indicando que eu olhasse para frente, meu queixo caiu.
             ― É aqui.
             Disse ele ao meu lado enquanto eu olhava boquiaberta a vista deslumbrante à nossa frente. 
Havia um enorme lago ou lagoa que eu não reconheci de imediato e muitíssimas árvores ladeando 
uma enorme enseada e subindo pelos morros. Lá embaixo eu podia ver as areias brancas das praias 
de água tranquila, olhei admirada ao redor até encontrar ao longe um antigo farol.
             ― Isso é... maravilhoso! - Exclamei - Onde estamos? - Indaguei maravilhada finalmente 
encontrando seus olhos.
             ― Itapuã.
             Informou ele satisfeito com a admiração em meus olhos. Estávamos em um ponto bem alto  
de  onde  se  tinha  uma  vista  privilegiada  da  Lagoa  dos  Patos  e  do  antigo  farol  de  onde  eram 
observadas as embarcações que navegavam naquelas águas. Era o belíssimo parque ambiental de 
Itapuã em Viamão, cidade da região metropolitana.
             ―  Eu  sempre  quis  vir  aqui  -  Revelei  totalmente  surpresa  -  Mas  nunca  encontrei  
oportunidade.
             ― Então parece que escolhi o lugar certo. - Disse ele com um sorriso enquanto eu olhava  
ainda encantada para o lugar maravilhoso ao nosso redor.  
             ― Com certeza escolheu. - Confirmei admirada.
             ― Mas não é exatamente aqui que eu planejava trazê-la.
             ― Onde então? - Perguntei inocentemente diante da expressão sagaz dele.
             ― Hmmm, vamos ter que descer.
             Declarou ele com um meio sorriso e eu olhei para baixo me assustando com a distância  
enorme que teria que percorrer morro abaixo entre árvores, pedras e raízes esperando para derrubar 
alguém, no caso eu.   
             ― Até lá? - Apontei para a praia de água doce que se formava lá embaixo.
             ― Exatamente. - Confirmou ele para meu horror total, suspirei dolorosamente enquanto me 
virava para descer de volta para nossa trilha improvisada de antes.

            ♦             ♦ 264264  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

             ― Então vamos - Falei desanimada - Se vamos ter descer tudo isso é melhor não perder mais  
tempo. - Resignei-me sentindo que ele segurou meu cotovelo girando-me para ele.
             ― Concordo mas eu estava planejando ir do meu jeito. - Anunciou ele com um sorriso  
malicioso e eu mordi o lábio enquanto pensava.
             ― Do seu jeito?
             Repeti receosa e ele fez que sim antes de me pegar no colo em um piscar de olhos. Não tive  
tempo de protestar pois quando voltei a respirar já estávamos ao pé da parede rochosa novamente.
             ― É um pouco mais rápido do que do seu jeito, não acha?
             Perguntou ele me colocando no chão, enquanto eu recuperava a compostura senti que ele  
não havia me soltado totalmente, seu braço continuava ao redor da minha cintura.
             ― Convencido - Resmunguei e ele deu um meio sorriso - Pelo menos do meu jeito é menos 
perigoso. - Observei tentando voltar a andar mas ele não permitiu.
             ― Você realmente acredita que eu me permitiria cometer algum erro quando estou com você 
sabendo que o meu mais insignificante descuido a machucaria?

Perguntou ele  libertando todo poder  devastador  de  seu olhar  em cima de mim,  pisquei 
atordoada com o aroma delicioso de seu hálito frio em meu rosto.
             ― Hã... Acho que não. - Murmurei engolindo em seco e ele aproximou mais os lábios dos  
meus.
             ― Ótimo então preciso que você segure bem firme em mim, entendeu?
             Inqueriu Damian colocando meus braços em volta de seu pescoço forte, o efeito anestésico de  
seu charme sedutor acabou quando me dei conta do que ele disse.  
             ― Como?
             Perguntei sem entender e levemente alarmada, ele sorriu e me ergueu no ar no espaço de  
tempo de uma batida do meu coração. Fazendo que eu me pendurasse nele da mesma maneira que 
fazia quando minha mãe me pegava no colo quando eu era criança, era meio constrangedor.
             ― Assim fica mais fácil cuidar para que nem uma folha encoste em você.  - Justificou-se ele 
enquanto prendia meu corpo contra o dele com um abraço protetor.
             ― Você não vai... - Engasguei prevendo que ele iria disparar como um míssil entre as árvores  
em uma corrida supersônica.
             ― É melhor se segurar.
                     Ele avisou com um sorriso maroto e imediatamente as árvores passavam ao nosso lado 
como um borrão confuso onde eu só podia detectar verde e marrom. Escondi meu rosto em seu 
ombro enquanto me agarrava com todas as forças nele. O vento provocado pela velocidade batia nas 
minhas costas provocando uma sensação gelada. Abri os olhos e espiei vendo os troncos passarem a 
centímetros de nós e escondi o rosto outra vez percebendo que andar de moto com ele não era nem a 
metade daquilo. Tudo isso não durou mais que cinco segundos e não tive certeza quando ele parou, 
precisei abrir os olhos com relutância para me certificar disso.
             ― Chegamos. - Anunciou ele com o riso claro em sua voz.
             ― Hmmm. - Resmunguei sem conseguir mover meus músculos.
             ― Você está bem?
             ― Me enganei outra vez - Anunciei escorregando para o chão - Você é mais perigoso sem  
estar dirigindo. - Reclamei cambaleando alguns passos, ouvi a risada melodiosa dele atrás de mim.
             ― Avisei que aquele não era o meu lado mais perigoso. - Ele me lembrou.
             ― E eu disse que era para você me avisar da próxima vez que fosse mostrar outro lado  
perigoso. - Lembrei-o por minha vez, Damian riu e logo estava na minha frente. Ele segurou meu 
rosto daquela maneira que me fazia tremer e olhou em meus olhos de forma suave.
             ― Desculpe - Murmurou ele naquela voz terrivelmente sedutora - É que não considero correr 
um lado muito perigoso.
             ― Mesmo assim - Arfei - Me avise na próxima, assim vou poder protestar antes.
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             ― Prometo.
             Disse ele com aquele sorriso devastador e eu pisquei desviando o olhar antes que ficasse com 
mais cara de boba do que já estava. Olhei ao redor, estávamos em uma pequena clareira entre as  
árvores. A grama era bem verde e curta e havia várias flores de diversas cores espalhadas por vários 
lugares. Dava para ver a água da lagoa perto ali entre os troncos das árvores e mais acima se podia 
ver  os  morros  que  circundavam  o  lugar,  havia  dezenas  de  borboletas  voando  pelas  flores 
perfumadas, era lindo. Virei para ele que parecia esperar ansioso pela minha opinião.     
             ― Esse lugar é incrível. - Falei admirada e ele sorriu satisfeito.
             ― É, eu sei. 
             Damian disse sentando-se graciosamente sobre a grama, era impossível para um ser humano 
ser elegante daquele jeito. Caminhei até ele e sentei ao seu lado só que para o lado oposto, para 
poder olhar seu rosto de frente.
             ― Adorei  - Falei com sinceridade - Obrigada por me trazer.
             Ele sorriu estendendo a mão para tocar meu rosto, fechei meus olhos sentindo sua pele 
deslizar na minha. 
             ― Obrigado você por ter concordado em vir.
             Damian disse me surpreendendo, me perguntei se ele ainda não tinha percebido que se ele 
pedisse eu iria a qualquer lugar do mundo com ele. Olhei demoradamente naqueles olhos divinos 
percebendo como eu me perdia neles, sorri
involuntariamente.
             ― E por que eu não viria? - Eu quis saber, ele deu de ombros.
             ― Por que está arriscando sua vida a cada minuto que passa comigo? Por que está desafiando  
as regras impostas pela sua família? - Ofereceu ele.
             ― Eu escolhi estar com você, não me importo com as regras da minha família.
Murmurei e um segundo de silêncio se passou enquanto ele pensava.
             ― E quanto a sua vida? Não tem medo de ficar tão perto de mim? - Questionou Damian com  
um tom estranho na voz, especulação? Refleti por um minuto.
             ― Não. - Respondi lacônica. 
             ― Por que não?
             ― Porque confio em você. - Declarei erguendo o rosto e encarando seus olhos especulativos.
             ― Por que confia em mim Lavígnia? - Indagou. Suspirei enquanto olhava as borboletas que 
voavam por cima das flores atrás dele.
             ― Não sei mas confio -  Dei de ombros - Mas creio que isso se deva a eu saber que estou  
totalmente fora dos seus... padrões de caça. - Falei com um sorriso.
             ― É um bom motivo, mas acha que não é atraente para mim?
             ― Acho que não. - Franzi as sobrancelhas e ele deitou-se para trás apoiando-se nos cotovelos.
             ― Você é inacreditável Lavígnia.
             ― Por quê? - Retruquei.
             ― Como pode pensar que não é atraente para mim mesmo estando fora do trato?
Damian revelou e eu senti meu estômago se contrair.
             ― Bem... - Pensei - Com isso eu não contava. - Falei num sussurro.
             ― Não tem ideia de como é difícil e ao mesmo tempo maravilhoso ficar com você. 
Confessou ele me pegando desprevenida.
             ― Então, nunca passou muito tempo com uma humana antes? - Eu quis saber e ele suspirou.
             ― Jamais tive um motivo para isso. - Ele foi enigmático.
             ― E tem agora? - Especulei ansiosa, ele me olhou por um longo momento.
             ― Tenho.
             ― E qual é? - Perguntei antes de morder o lábio inferior. Ele pareceu refletir longamente me 
deixando ansiosa por sua resposta.
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             ― No início, proteger você.
             ― Me proteger?  - Repeti incerta.
             ― Sim e assegurando sua integridade protejo também a minha família, pelo menos era esse o 
plano. - Ele murmurou as últimas palavras.
             ― Me proteger de... Juan? - Falei sentindo aquele nome me dar arrepios, lembrei do olhar  
dele na sala de reuniões.
             ― É, mas você já sabia disso.
             ― Não imaginei que chegasse a esse ponto. - Declarei em voz baixa.
             ― Você não sabe como ele é. - Proferiu ele voltando os olhos de safira para o céu, suspirei.
             ― Então... ele me quer só por que acha que eu sei quem é o Caçador?
             ― É o que ele acha. - Murmurou Damian.
             ― Ele disse isso a você? - Eu quis saber.
             ― Não abertamente, eu vi... - Ele pareceu se esforçar para tocar naquele assunto - O que ele 
deduziu de você naquela reunião, eu vi o que ele pretendia fazer quando o encontrei naquela mesma 
noite.       
             ― Ele iria até minha casa. - Não foi uma pergunta.
             ― Sim - Damian disse com raiva sem me olhar - Mas eu também vi o que ele pretendia fazer e 
não permiti que ele a seguisse. - Ele revelou talvez sem fazer ideia de como aquilo me apavorou.
             ― Você estava lá? - Isso surgiu de repente, ele refletiu um segundo.
             ― Estava - Um meio sorriso curvou seus lábios perfeitos -  Bem perto de você inclusive.  
Damian revelou e eu ergui as sobrancelhas surpresa.
             ― Mas eu não vi você em lugar algum. - Falei sem me dar conta e depois a ficha caiu, ele  
poderia estar em qualquer lugar daquele prédio que eu não o veria se ele não quisesse. 
             ― Eu estava no estacionamento, dentro do carro é claro, foi por isso que você não me viu.  
Contou ele me levando de volta àquela noite.
             ― E o que estava fazendo lá? - Indaguei.
             ― Esperando - Ele deu de ombros - Juan voltou no mesmo carro que eu enquanto os mais  
velhos foram em outro. Ainda agradeço por ter ido lá naquela noite, senão... - Ele deixou no ar mas 
eu compreendi.
             ― E o que aconteceu depois?
             ― Contei para Luther e os outros o que ele estava pretendendo, não gostaram nenhum 
pouco, então ordenaram que um de nós devia ficar de olho em você por precaução. - Damian disse 
com um sorriso maroto dançando em seus lábios.
             ― Então estava mesmo me vigiando? - Perguntei cruzando as pernas e apoiando os cotovelos  
nos joelhos flexionados.  
             ― Sim eu estava. - Confirmou ele.
             ― Hmmm - Mordi o lábio - Mas por que entrou no meu quarto?
             Questionei e ele sorriu virando o corpo para o meu lado apoiando-se em apenas um cotovelo.
             ― Eu precisava ver se todas as acusações que Juan fez a seu respeito eram verdade, eu queria 
confirmar isso para que ele a esquecesse ou continuasse com seus planos insanos. Precisava olhar em 
seus olhos para descobrir se tinha alguma lembrança do Caçador, se pretendia contar a ele o que 
aconteceu na reunião - Seu olhar transmitia desculpas - Mas tudo que consegui foi descobrir que 
Juan estava enganado.     
             ― Como eu disse. - Lembrei-o com uma ponta de desdém, a sombra de um sorriso passou  
por seu rosto. 
             ― Eu só precisava ter certeza.
             ― Mas pelo visto Juan não acreditou muito. - Observei.
             ― Não, ele disse que iria provar que tinha mesmo algo em você que os outros membros do 
Conselho não tinham. Disse que você tinha conseguido me enganar mas que ficaria mais fácil ver a 
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verdade quando ele  a  pegasse.  -  Damian falou me olhando com cautela,  engoli  em seco -  Nós 
brigamos. Foi a pior briga que já aconteceu na nossa família e desde então não o vimos mais.
             Ele continuava me olhando com cautela, abaixei os olhos, eu precisava de um tempo para  
assimilar todas aquelas informações. Damian ficou em silêncio, esperando que eu digerisse aquilo.
             ― Então não sabe onde ele está? - Procurei controlar o pânico em minha voz.
             ― Não, mas estamos atrás dele. Foi exatamente isso que fizemos ontem à noite depois que 
Bruce foi me buscar.
             ― Então era por isso que ele estava com tanta pressa. - Deduzi.
             ― É, era por isso mesmo. Mas está sendo complicado pelo tamanho dessa cidade.
Contrariou-se ele e eu assenti.
             ― É a capital do estado. - Assinalei.
             ― Mas ele não vai conseguir se esconder para sempre, vou encontrá-lo, não quero que ele 
fique nem a dez quilômetros de você.
             Senti meu coração apertar com as palavras dele, mas não deu para ignorar o receio de 
Damian para que Juan ficasse bem longe de mim. O que Juan faria se colocasse as mãos em mim?
             ― Então ele não desistiu de mim?
             ― Eu sei que não - Murmurou ele parecendo irritado - Juan está decidido em nos meter em  
problemas com a sua família. Ele não concorda com o trato que fizemos e agora está obcecado por 
destruir esse Caçador. - Damian contou sem me olhar e de súbito uma constatação iluminou minha 
mente. 
             ― Juan está atacando. - Afirmei convicta procurando os olhos de Damian, ele me evitou por 
alguns segundos e depois olhou em meus olhos.
             ― Luther assumiu o compromisso na reunião de encontrar o responsável pelos ataques... -  
Ele hesitou um momento - Mas eu o encontrei no instante que olhei para Juan naquela noite.
             ― Eu tinha quase certeza. - Murmurei.
             ― Não sei se pode compreender, mas não é muito fácil punir alguém da própria família. Mas  
não sei como o deixei escapar naquela noite. 
             ― Acho que é compreensível. - Procurei entender e Damian me olhou com incredulidade.
             ― Não seria se você tivesse visto nas intenções dele o que eu vi.
             ― E o seu pai? O que ele achou disso? - Perguntei.
             ― Ficou furioso, ordenou que um de nós ficasse vigiando a sua casa enquanto os outros  
procuravam Juan pela cidade. Como eu era o único tirando Juan e os outros que a conhecia fiquei  
com a agradável missão de vigiar você. - Damian piscou e eu sorri.
             ― Imagino que não tenha contado a eles como fez para descobrir que eu não sabia nada sobre  
o Caçador. - Observei com sarcasmo, ele sorriu deixando o olhar vagar nas árvores atrás de mim por 
um momento.    
             ― Na verdade sim - Ele olhou de volta para mim - É claro que eles acharam uma loucura, 
mas garanti que você não iria contar nada a ninguém e além do mais as informações que consegui 
com você também eram interessantes para eles.
             ― Por quê?
             ― Porque eles também queriam saber se o Conselho não está sabendo de nada mesmo sobre  
a ação desse Caçador. - Revelou ele e eu torci o nariz.
             ― Estou vendo que nossas famílias tem uma relação de confiança total. - Escarneci e ele riu.
             ― Geralmente sim, mas mesmo assim é bom ter certeza. - Declarou ele e eu suspirei.
             ― Sinto muito, mas acho que pegou a pessoa errada.
             ― Por quê? - Vi confusão nos olhos dele e dei de ombros.
             ― Porque eles não me dizem nada, quase precisei ameaçar meu avô para que ele me desse 
pelo menos algumas informações. - Reclamei e ele riu.
             ― É, eu notei e confesso que me surpreendeu um pouco o fato deles não terem contado a  
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história de uma vez para você.
             ― Acho que eles só queriam se certificar que eu aguentaria saber de tudo.  Imaginei e ele  
sacudiu a cabeça.
             ― Também acho.
             ― Mas e então? Ainda tem muita coisa que eu não sei? - Pressionei e ele me olhou em silêncio  
por um minuto.
             ― Acho que só uma parte. - Disse ele provocando minha curiosidade.
             ― Mesmo? E o que é?
             ― Han-han - Negou ele - Vamos com calma.
             ― Já passamos essa fase. - Resmunguei mal-humorada e ele deu de ombros.
             ― Você precisa ser paciente, lembre-se de que não sou eu quem deve lhe contar a história da 
sua família. - Ele argumentou gentilmente baixando minha guarda.
             ― Porque você não quer contar. - Acusei.
             ― É porque isso não me pertence, tenha calma porque tenho a mais absoluta certeza de que 
George ou qualquer um dos outros vai lhe contar um dia.
             ― Um dia. - Repeti desanimada, vi uma sombra de angústia nos olhos dele.
             ― E tenho certeza de que esse dia está muito perto.
             ― Porque acha isso?
             ― Logo, muito em breve eu vou poder lhe dizer como eu sei disso, mas por enquanto é 
melhor deixar esse assunto de lado.
             Damian sugeriu e eu deixei os ombros caírem me dando por vencida. Busquei então outro 
assunto que queria confirmar e ele havia me prometido esclarecer.
             ― Tudo bem - Suspirei - Então, por que Crison se arrependeu de ter criado Juan?
             ― É óbvio não é? Juan quer transformar o estilo de vida que temos levado há séculos, quer  
criar novas regras destruindo as antigas, ele não se adaptava à nossa família.  
             ― Não se adaptava? Quer dizer que ele se separou de vocês?
             ― Ele é um traidor Lavígnia, Juan descumpriu o trato, matou inocentes e transformou  
pessoas que eram como ele era quando ainda era humano, ameaçou um membro do Conselho e  
ainda por cima quer destruir um dos caçadores. Ele não é mais um de nós.
             Damian proferiu sombriamente parecendo lamentar e eu até podia entender, era muito ruim  
perder alguém da família ou talvez fosse porque ele valorizasse mais o famoso trato que tinham com 
minha família do que eu podia imaginar.      
             ― Mas como assim ele transformou pessoas que eram como ele era quando humano? - Repeti 
perdida.
             ― Criminosos, pessoas más...
             ― Juan era um criminoso? - Indaguei sem ter certeza do que tinha ouvido.  
             ― Era isso mesmo ou talvez estivesse bem perto de se tornar um. Estávamos atrás de dois 
assassinos de aluguel há três anos quando o encontramos, os assassinos tinham sido contratados por 
um desafeto de Juan que fizeram parte do trabalho. Já tinham baleado Juan quando chegamos, nós 
cuidamos  dos  matadores  enquanto  Crison  se  decidia.  Avisei  a  ele  que  não  era  uma  boa  ideia 
transformá-lo mas Crison preferiu arriscar. - Eu o olhava atenta - Então, depois que ele percebeu os 
poderes que tinha como um ser mítico foi atrás de todos os antigos companheiros que o haviam 
traído e matou a todos. Matou os inimigos também - Damian fez uma pausa - E a família deles 
também, contamos toda a nossa história e sobre o pacto que havíamos feito com os humanos. É claro 
que ele não gostou e sempre se mostrou contra e agora creio que a situação fugiu do nosso controle.  
- Ele contou olhando fixamente para um ponto no chão.
             ― Então agora está fazendo o que quer longe da supervisão de vocês. - Arrisquei.
             ― Sim, ele está criando muitos transformados, os novos transformados são descontrolados e 
cruéis,  difíceis de dominar.  Eles estão atacando outros e é atrás deles que o Caçador está atrás,  
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salvando vidas humanas como é a missão dele mas o problema vai ser quando ele chegar em Juan.
             ― Ele vai descobrir que Juan é da sua família... - Engasguei.
             ― E possivelmente ele vai atrás da minha família e se fizer isso pode muito bem recomeçar a  
caçada. - Ele concluiu sombriamente e eu senti um arrepio.
             ― O Caçador não pode ir atrás de quem está cumprindo o trato. - Argumentei.
             ― Não sabemos o que eles andam pensando Lavígnia, há muitos anos que nem um deles 
aparecia, deviam estar esperando por um motivo para dar vasão aos seus instintos. - Deduziu ele  
tocando exatamente no ponto que eu queria.
             ― Como eles podem caçar vampiros sendo humanos?
                     Falei abertamente me surpreendendo com minha coragem ao pronunciar aquela palavra  
na frente dele. Damian também pareceu se surpreender mas manteve-se estável enquanto pensava.
             ― Eles não são humanos como os outros Lavígnia. - A voz dele soou arrastada.
             ― E o que eles tem de diferente de nós?
             Perguntei em um tom exigente e Damian me olhou com um espécie de amargura ou mágoa 
que  eu  não  compreendi.  Ele  ficou  me  olhando  simplesmente  por  um  longo  momento  até  que 
pareceu decidido a falar. 
             ― Eles são tão fortes quanto nós, mas são incrivelmente mais rápidos, não tem a mesma visão  
e audição aguçada que nós temos mas o tem o faro mais poderoso que já vi. E todos que nascem com 
o gene tem um ou mais dons assim como Harriet, Maureen, Pietro, Satine e eu temos. Meu queixo 
caiu assim que ele começou a falar e fiquei boquiaberta, totalmente surpresa.
             ― O quê? - Sussurrei e ele suspirou com força.
             ― Sim Lavígnia, eles são muito mais perigosos para nós do que você possa imaginar. Lembro 
de um deles na Romênia em 1718 que conseguia atirar esferas de fogo com as mãos. - Revelou ele me 
surpreendendo.
             ― Como?!
             ― É, eu sei estranho demais até para alguém como eu. - Murmurou ele e eu sacudi a cabeça 
totalmente perplexa.
             ― Mas eles existem em todas as partes do mundo? - Indaguei, já que ele havia falado na  
Romênia há séculos de distância no passado. Damian deu de ombros.
             ― Assim como nós existimos, eles também.
             ― Existem mais... mais como vocês por aí? - Indaguei tomada de ligeiro pânico.
             ― Sim existem, mas é bem raro nos encontrarmos. - Damian respondeu com frieza, minha 
mente rodopiava com tantas novas informações.   
             ― Espere - Pedi erguendo as mãos - Então o trato que sua família fez com a minha só existe 
aqui nesse estado? Quer dizer que nas outras partes do país existem mais vampiros... - Pensei com 
cuidado na palavra que usaria -  Agindo como querem sem ninguém para fazer nada? - Eu estava 
incrédula, ele deu de ombros.
             ― Aparentemente, talvez seja essa a razão pelos caçadores não terem sido vistos por aqui  
durante muito tempo. Deviam estar caçando em outros lugares e agora resolveram verificar se as 
regras por aqui estão sendo cumpridas.
             Damian deduziu com uma leve entonação de raiva na voz, eu compreendia, também não  
gostava de saber que humanos eram caçados por eles.  Na verdade só de pensar nisso eu sentia 
muita raiva, eu não era contra os caçadores.
             ― Mas... Esse Caçador tem algo em comum com aquele que você viu na Romênia há tanto  
tempo?
             ― São da mesma família, os Von Otman. - Ele disse sombrio sua voz soou gelada ao  
pronunciar o nome da família.
             ― Mas como eles vieram parar aqui na outra parte do planeta? - Perguntei franzindo as  
sobrancelhas, era estranho demais. Ele me encarou parecendo reticente.
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             ― Quem sabe? - Esquivou-se ele, porém alguma coisa me dizia que ele sabia aquela resposta,  
só não queria me dizer.
             ― Certo - Concordei - Então foi só uma coincidência. - Disse irônica.
             ― Talvez eu não possa mesmo lhe explicar isso. - Damian pareceu sincero o que me  
confundiu ele geralmente sabia responder a tudo.
             ― E como vocês vieram morar aqui?
             ― Por causa dos caçadores, eles estavam decididos a acabar com todos os vampiros que  
pudessem encontrar, eles eram muitos e muito poderosos e nós não queríamos uma batalha. Luther 
e  Crison  que  viviam  distantes  voltaram a  se  unir  devido  à  perseguição  comandada pelos  Von 
Otman. Naquele tempo Crison já havia encontrado Danúsia e foi meio que uma reunião de família. - 
Ele sorriu ao dizer isso - Eu ainda era... o que era quando nasci e embora tivesse força e velocidade 
um pouco inferior a dos meus pais jamais venceria uma luta com um dos caçadores e eles temiam 
por mim. - Explicou ele com calma e eu balancei a cabeça.
             ― Então eles fugiram para salvar você?
             ― Também, mas não era somente minha segurança que estava em jogo. Crison e Danúsia não 
queriam por em risco a família que tentavam construir, eles já haviam encontrado Bruce e Satine. 
             ― Encontraram? - Eu o encarei confusa.
             ― Havia muitos novos transformados descontrolados naquela época, Satine foi vítima de um  
deles.  Ela tentou atacar Danúsia uma noite,  mas Danúsia não a matou ao contrário deu a ela a  
imortalidade.
             ― Matando a parte humana dela. - Deduzi e ele sorriu.
             ― Isso mesmo. Com Bruce foi diferente, ele perdeu a família em um ataque de um bando de  
ladrões e saqueadores, eles pensaram o ter matado e deixaram os corpos na pequena aldeia onde ele 
morava. Os saqueadores mataram a todos e incendiaram a aldeia, Crison e Danúsia o encontraram 
antes que as chamas o devorassem e antes que ele morresse, então Crison o transformou. - Damian 
contou com calma e eu mordi o lábio enquanto refletia.
             ― Mas ele não é um imortal? - Questionei meio perdida.
             ― Sim, quando alguém é transformado estando entre a vida e morte vira um imortal.  
Esclareceu ele e eu abaixei os olhos.
             ― Se não... - Deixei no ar e ele deu de ombros.
             ― Vira simplesmente um transformado, são muito fortes mas não podem enfrentar o sol  
assim como nós. E eles podem envelhecer, bem mais devagar que um humano mas envelhecem. 
Damian explicou com praticidade e eu balancei a cabeça.
             ― É estranho. - Admiti e ele riu.
             ― Tudo no meu mundo é estranho se é que ainda não notou.
             ― E então? O que aconteceu depois? - Eu queria saber a história, ele suspirou antes de  
continuar.
             ― Depois de nos reunirmos fomos todos para a Eslováquia em 1724. Mas os caçadores 
estavam mesmo dispostos a acabar com a nossa raça e estavam por todos os lugares, não ficamos lá 
por muito tempo e em 1727 fomos para a França.
             Damian contou erguendo uma sobrancelha, eu o fitava com toda atenção, era incrível poder 
ouvir aquelas coisas. Era tão irreal e impossível, mas que eu sabia ser verdade.
             ― E os caçadores os encontram? - Questionei curiosa, era como ler um livro de história, mas  
com a diferença de ouvir essa história de alguém que realmente estivera lá quando aconteceu. Era 
fantástico.
             ― Por um bom tempo não soubemos mais nada deles, morávamos em um ponto remoto do 
país. Crison, Danúsia e os novos filhos decidiram se afastar por algumas décadas,éramos muitos e 
para não chamar atenção eles foram para a Espanha.
             ― Nossa, isso é incrível. - Interrompi admirada, ele somente me olhou e sorriu.
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             ― É, você conhece muitos lugares quando pode viver mais de cem anos - Ele riu - Foi nessa 
época que Harriet e Pietro entraram para nossa família.
             ― E como foi? - Estreitei os olhos enquanto estendia as pernas na grama, elas já estavam 
formigando por ficarem dobradas por vários minutos. 
             ― Sempre vítimas - Ele disse sacudindo a cabeça - Temos essa regra, ninguém que tenha 
escolha vira um de nós.  Como posso ver que tipo de pessoas eles eram podia saber se podiam 
ganhar a imortalidade ou não.
             ― Hmmm - Refleti por um minuto - Então se fossem más pessoas não mereciam continuar 
existindo? - Indaguei e ele concordou.
             ― Isso mesmo, não se pode dar poderes sobre humanos para que alguém que planeja usá-los 
para fazer o mal. - Declarou ele.
             ― Faz sentido... mas não foi esse o caso de Juan. - Afirmei e ele suspirou.
             ― Crison quebrou uma regra, decidiu arriscar e agora está vendo os frutos do risco que  
decidiu correr.
             ― Mas seus os outros eram só vítimas. - Afirmei.
             ― Sim, Pietro cuidava do pequeno rebanho da família dele quando foi atacado por um puma. 
Luther e eu o encontramos, ainda havia tempo então Luther o transformou. - Ele disse com o olhar  
perdido, certamente voltando àquela época.
             ― E Harriet? - Perguntei em seguida.
             ― Pietro a encontrou dois anos depois, ela morava em uma aldeia não muito longe da nossa 
casa e - Ele sorriu - Pietro gostava dela, ele a vigiava. - Ele contou me olhando com divertimento no 
olhar enquanto eu piscava totalmente admirada.
             ― Pietro era... - Hesitei - Apaixonado por uma humana? - Perguntei insegura.
             ― Isso não é impossível - Um sorriso deslumbrante iluminou seu rosto enquanto me fitava -  
Mas o amor por ela era algo que ele já trazia de sua vida humana, tão forte que ele não conseguiu  
esquecer.
             ― Ele a amava. - Sussurrei admirada, aquilo era tão romântico.
             ― Sim, ainda ama na verdade.
             ― Ele a transformou? - Perguntei confusa, transformar a mulher amada em uma vampira não 
era lá muito romântico.
             ― De forma alguma,é óbvio que ele não não desejava condená-la a isso - Ele disse com certo 
ressentimento - Mas não teve escolha, Harriet decidiu acabar com a própria vida, até hoje ela não 
gosta muito de falar quais motivos a levaram a tomar tal decisão - Ele olhou para cima por um 
segundo fitando o céu fechado com nuvens claras - Ela tentou se afogar, Pietro a encontrou minutos 
depois  seu  coração  ainda  batia  então  ainda  havia  esperança.  Ele  a  levou  para  Luther,  que  a 
transformou.
             ― E desde então Harriet e Pietro estão... juntos? - Não consegui me expressar bem, porém ele  
entendeu, era estranho demais.
             ― Bem juntos - Ele piscou - Se é o que você quer saber.
             ― É bem... - Engoli em seco - Humano isso, não acha? - Eu quis saber e ele deu de ombros.
             ― Algumas coisas da vida humana nos acompanham para esse lado da existência, alguns  
instintos principalmente. - Damian disse com um sorriso sarcástico e eu suspirei.
             ― É, estou vendo - Balancei a cabeça em assentimento - Mas e os outros? Como foi que  
uniram à sua família? - Desviei o assunto porque aquele em especial estava me constrangendo.
             ― Crison e Danúsia não ficaram muito tempo na Espanha e quando voltaram trouxeram  
Marianjel com eles - Damian franziu um pouco a testa quando falou em Marianjel, fiquei curiosa a 
respeito - Então moramos todos juntos, estava tudo bem até... - Ele hesitou.
             ― Até o quê?
             Inqueri curiosa. Damian me olhou por um tempo e depois desviou o olhar, parecia resistente  
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em me contar sobre aquilo mas não imaginei porque. Franzi as sobrancelhas e o encarei confusa.
             ― Crison e Luther tinham ido até a Itália naquela noite - Ele hesitou um segundo - Queriam 
se certificar da situação que os caçadores estavam criando. Encontraram um deles a ponto de matar 
um transformado, houve uma luta e o caçador foi vencido.
             Damian revelou me olhando com cautela e eu não soube explicar o tremor que percorreu  
meu corpo, meu estômago se apertou com aquelas palavras.   
             ― Conseguiram matar um caçador?
             Minha voz soou gelada mas eu não quis dar aquela entonação, não sei o que houve talvez 
fosse  empatia  pela  raça  dos  caçadores.  Damian  sentou-se  tão  rápido  que  mal  percebi  seu 
movimento, ele apoiou os cotovelos sobre os joelhos dobrados enquanto me olhava com cautela. 
             ― Não e isso foi um erro da parte de Crison e Luther. - Murmurou ele e eu apoiei as mãos na  
grama atrás de mim enquanto o avaliava.      
             ― Não matar um caçador?
             Outra vez minha pergunta saiu no mesmo tom gelado e até mesmo sombrio, não entendi.  
Mas garanti a mim mesma que era somente pelo fato de que os caçadores protegiam a vida dos seres 
humanos.
             ― Sim - Ele desviou os olhos dos meus um instante - Era um rastreador, um desses depois de 
sentir o cheiro de um de nós nunca mais esquece e pode sentir o cheiro há quilômetros de distância.  
- A voz de Damian imitou a minha saindo em um tom grave e sombrio. Abaixei os olhos deduzindo.
             ― Então ele seguiu Luther e Crison até a França?
             ― Não imediatamente, eles demoraram alguns meses para virem atrás de nós possivelmente  
depois de acabar com todos os transformados que havia na Itália.
             ― Eles são tão bons assim?  
             ― Ah sim, eles são ótimos no que fazem - A voz dele saiu azeda - Não percebemos a 
aproximação deles de imediato porque não sei como fizeram para não sentirmos o cheiro deles. - Ele 
olhou para o céu perdido em seus pensamentos, fiquei em silêncio, esperando.
             ― Chegaram tão perto que os ouvimos se mover pela floresta - Ele riu com amargura - Eu  
queria lutar com eles, acabar com aquela perseguição mas os mais velhos não permitiram. Eram os 
italianos, espertos, melhores rastreadores que os romenos e eram protegidos pela própria Roma - A 
voz dele soou cheia de raiva - Ou melhor, protegidos pelo Vaticano.
             ― Espere - Pedi voltando a sentar - Existem outros caçadores além dos Von Otman? -  
Indaguei  vendo Damian  enrijecer,  ele  ficou totalmente  imóvel  por  vários  segundos.  Seus  olhos 
estavam distantes dos meus e o silêncio acabou me incomodando. - Damian?
             ― Existem. - Ele disse unicamente e eu pestanejei.
             ― Tá... mas quem são? Onde eles estão agora? - Questionei surpresa com aquela nova  
informação, existia mais uma família de caçadores.
             ― Eles pararam de nos perseguir depois que saímos da França. - Ele disse friamente 
avaliando meus olhos, eu assenti.
             ― Então não ouve a batalha que você queria?
             ― Não, até hoje achamos que eles só queriam saber quantos de nós restaram. O rastreador  
deles nos encontrou, ficou alguns meses nos vigiando e depois simplesmente sumiu. - Eu escutava 
com atenção e formava as imagens na minha mente.
             ― Então soubemos que os italianos e romenos fizeram uma aliança, queriam acabar com 
todos  os  vampiros  da  Europa.  Era  o  ano  de  1735  quando  a  caçada  recomeçou,  havia  muitos 
transformados e imortais espalhados pelo continente.  Iria ser impossível evitar uma batalha por 
muito tempo, eles viriam atrás de nós, estavam matando os outros por perto para nos deixar de 
sobreaviso, um aviso mortal de que estavam chegando perto. - Disse ele estreitando os olhos e eu 
imaginei as duas famílias de caçadores juntas no propósito de destruí-los. 

― E o que houve? - Perguntei sem piscar, estava interessada demais na história.
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             ― Bem... Eles são praticamente humanos com dons e capacidades para nos matar, mas são  
humanos. E também que nas batalhas com outros imortais alguns deles acabaram mortos, outros 
morriam por outras causas. E até a nova geração nascer, crescer, descobrir seus poderes - os que  
tinham os genes diferentes é claro - e aprender a nos odiar, se passaram muitos anos. - Ele me olhou 
em  dúvida  e  eu  não  compreendi,  ele  parecia  ocultar  certas  partes  da  história  de  mim 
propositalmente - Em 1791 eles voltaram mais fortes e decididos, Luther e Crison já haviam decidido 
ir para a tão falada nova terra descoberta em 1.500 pelos portugueses.
             ― O Brasil. - Sussurrei.
             ― É, então viemos para cá, escolhemos o ponto mais remoto. Longe da atenção do Império.
             ― Rio Grande do Sul. - Afirmei e ele deu um meio sorriso.
             ― É isso, estamos aqui desde então.
Eu torci o nariz enquanto pensava, eu tinha mais algumas perguntas.
             ― Você disse que lembra de um caçador que... - Era difícil até pronunciar de tão impossível -  
Atirava bolas de fogo com as mãos? - Perguntei sem acreditar nas minhas próprias palavras, eu 
acharia que era uma piada se não fosse Damian a me contar. Ele assentiu levemente.
             ― Eu disse que eles tinham dons incríveis, esse era apenas um deles e geralmente eles tinham 
poderes diferentes.
             ― Isso é tão inacreditável, irreal.
             ― Como estar conversando com um vampiro? - Ele brincou e eu ri.
             ― Vai ser bem difícil assimilar mais essa. - Confessei.
             ― Você vai superar. - Disse ele piscando para mim. Eu respirei fundo enquanto tentava  
encaixar tudo que ele havia me contado nos lugares certos.
             ― É mais surpreendente do que imaginava - Ou sonhava já que no meu sonhos eu havia visto 
que era Juan o infrator do trato e vi alguém que também poderia ser o tal Caçador - Mas e esse que 
está agindo agora? Ele tem algum desses poderes?
             ― Eu não o vi, mas ele com certeza é um dos portadores do gene que dá força e os outros  
dons. - Disse ele simplesmente.
             ― Então quer dizer que nem todos que nascem nessas duas famílias são caçadores?  
Perguntei sem ter certeza.
             ― É isso mesmo, alguns são como que predestinados a essa função.
             ― Hmmm - Pensei - Deve ser bem estranho, imagine pensar que é um ser humano normal e  
de uma hora para outra descobrir que tem poderes, não deve ser uma coisa muito fácil de passar.
             Imaginei olhando para o lado onde as águas da lagoa tremulavam levemente com a brisa que  
soprava. Damian me olhava com intensidade, percebi isso quando segundos depois voltei meu olhar 
para ele.         
             ― É, não deve ser muito fácil. Mas acho que eles devem saber disso desde de pequenos, mas 
só imagino nunca nenhum de nós ficou tão perto assim de uma família de caçadores. - Me informou 
em um tom de voz tranquilo.
             ― O que eu gostaria mesmo de saber é como eles vieram parar exatamente aqui e o que  
aconteceu com os outros, os italianos. - Especulei.
             ― Talvez outros imortais tiveram a mesma ideia que nós, de vir para uma terra recém  
descoberta e como aqueles caçadores eram muito sagazes perceberam e vieram atrás. - Murmurou 
ele com a voz arrastada, ponderei.
             ― É a explicação mais óbvia. - Proferi.
             ― Mas como eu disse, não tenho como lhe responder isso com exatidão pois não é o meu lado 
da história.
             ― Eu entendo. Acho que posso imaginar o resto da história depois disso. Anunciei e ele me  
olhou com cautela.
             ― Pode?
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             ― É a história que George me contou, a menos que ele tenha mentido por alguma razão que 
não consigo imaginar.
             ― Ele lhe disse a verdade. - Damian afirmou e eu estreitei os olhos.
             ― Tem certeza?
             ― Se for do jeito que você me contou, está tudo certo. - Confirmou ele e eu dei ombros.
             ― Então a única parte que eu não compreendi só poderia ser contada por um dos caçadores,  
que é como eles vieram parar exatamente aqui. Mas como não é muito fácil encontrar um deles acho 
que vou ter que me conformar com tudo que me contou e com o que George disse. - Discursei e ele  
sorriu abertamente.
             ― Então quer dizer que conseguiu montar seu quebra cabeças?
             ― Mais ou menos, mas não vou mais perder o sono por isso.
             Eu disse pensando naquele arquivo secreto no subsolo do prédio onde minha família 
trabalhava  há  décadas.  Tudo  ficaria  bem  mais  claro  no  dia  em  que  eu  pudesse  ter  acesso  às 
informações que estavam lá. Mas eu não pretendia desistir daquilo tão fácil, pensei abaixando os 
olhos para que Damian não visse.
             ― Isso é ótimo mas pelo que eu notei você não tem problemas para dormir. - Observou ele 
com um risinho suspeito e eu balancei levemente a cabeça.
             ― E falando nisso - Levantei o dedo indicador tentando parecer autoritária - Pode me dizer  
quantas vezes você entrou no meu quarto sem que eu visse, notasse ou percebesse depois de saber 
que, eu não sabia nada sobre o Caçador? - Inqueri erguendo o queixo, ele riu e abaixou os olhos um 
instante.
             ―  Eu gostaria  de  poder  responder a  isso  também.  -  Murmurou ele  e  eu franzi  as 
sobrancelhas.
             ― Hã? - Não compreendi e ele riu.
             ― Tudo bem, vou tentar - Prometeu ele e eu cruzei as pernas flexionando-as na frente do 
corpo, cruzei os braços também e o encarei esperando uma resposta - Certo, tudo o que eu tinha que 
fazer era vigiar você, tentar descobrir se conhecia um dos Von Otman se tinha alguma ligação com 
eles.
             ― Isso você não tinha me dito. - Acusei e ele sorriu.
             ― Desculpe - Sussurrou ele eu suspirei,é claro que eu desculpava - Naquela mesma noite eu 
segui você, descobri onde morava e procurei um lugar de onde pudesse ficar vigiando-a. Ainda bem 
que tem aquelas árvores enormes que dão uma vista privilegiada da sua casa.
             ― Você su-subiu em uma daquelas árvores?! - Gaguejei totalmente surpresa, ele deu de 
ombros.
             ― É um ótimo lugar para vigiar alguém sem ser visto principalmente à noite. Então eu fiquei  
lá, não foi muito difícil encontrar o caminho por onde aquele Mercedes tinha ido depois de sentir o  
seu cheiro. É claro que só fiz isso depois de me livrar de Juan, fiquei vigiando você por duas noites e  
você não saiu, não contou nada sobre a reunião para ninguém e ninguém que fosse suspeito de ser o 
Caçador foi na sua casa. Então me convenci de que você não sabia de nada e contei a Juan, ele  
insistiu que estava certo e então resolvi descobrir do meu jeito...
             ― Quase me matando de susto. - Acusei e ele riu sem graça.
             ― Eu precisava ter certeza, os outros também queriam saber se as acusações de Juan tinham  
algum fundamento então eu fui.  Depois de falar com você contei a eles que não tinha nada do 
Caçador em você, o que achamos muito estranho pois você já deveria ter sabido da história toda - 
Ele fez uma pausa e  eu assenti para que continuasse -  Eles  se  convenceram, já  que eu não não 
costumo deixar passar nada, mas Juan estava obstinado. Queria pegá-la e usá-la para chegar ao 
Caçador, então nós brigamos e ele sumiu, não o vimos mais depois daquela noite.
             Damian fez uma pausa fitando o céu que exibia nuvens cada vez mais claras e finas em  
alguns  pontos  até  se  podia  vislumbrar  pequenos  trechos  de  céu azul.  Eu o  olhava ansiosa,  ele 
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respirou fundo como se escolhesse as palavras.                                                            
             ― Então Luther nos deu as ordens, ele contou o que havia acontecido na reunião e nos deu a  
incumbência de procurar quem estava descumprindo o trato. Cuidar de você, procurar por Juan e 
acabar  com  todos  os  transformados  que  encontrássemos  para  não  chamar  tanto  a  atenção  do 
Caçador. Bruce, Marianjel, Harriet e eu ficamos aqui enquanto os outros voltaram para casa, como 
eu já tinha chegado bem perto de você e conhecia seu cheiro melhor que eles, fiquei com a missão de 
vigiá-la como eu já disse e cuidar para que Juan não a encontrasse e nem chegasse perto de você.
              Ele me olhou com cautela, procurei não demonstrar o pânico que aquilo me causou. Lutei  
para manter minha expressão estável.
             ― Voltei ao mesmo lugar e fiquei observando você. E então eu vi quando você saiu com seus  
amigos no sábado de manhã... - Arregalei os olhos surpresa.
             ― Você viu? Viu eu saindo com eles? Mas era de manhã. - Damian deu um meio sorriso. 
             ― Quando cheguei para vigiar você ouvi o final de uma conversa com sua prima, entendi que 
você iria sair mas não disse para onde ia. Fiquei... angustiado de saber que você iria para longe e eu 
não sabia para onde. Então fiquei lá até amanhecer - Ele deu um meio sorriso - Ouvi seu despertador 
tocar, o quanto ficou incomodada com isso, esperei até que você saiu. Parecia contrariada, pensativa, 
então você olhou diretamente para onde eu estava, mas é claro que não me viu, os dois pássaros na 
palmeira na entrada da sua casa chamaram sua atenção. Você foi olhá-los mais de perto e acabou 
tropeçando no seu cachorro, quase caiu e acabou abraçando a árvore. Deu uma bronca no cachorro,  
como você o chamou mesmo? Vinagre, isso mesmo. Mas logo se arrependeu e fez carinho na cabeça 
dele antes de seu amigo parar o carro no seu portão.
             Concluiu ele enquanto eu o olhava paralisada, petrificada, congelada por ouvir aquilo tudo.  
Lembrei daquela manhã. Eu tinha ficado aliviada por ninguém ter me visto tropeçar no cachorro, 
era constrangedor descobrir que ela tinha visto.
             ― Bem... surpreendente. - Foi tudo que conseguiu sair de minha garganta apertada, ele riu.
             ― Fiquei prestando toda a atenção para ver se conseguia descobrir para onde você ia, mas  
ninguém  falou  nada.  Fiquei  escutando  depois  que  o  carro  saiu,  esperei  que  você  ligasse  para 
Mariana ou qualquer outra coisa mas... não ouvi nada - Ele parecia frustrado - Voltei naquela noite 
mas você não tinha voltado e... - Ele hesitou olhando para um ponto logo atrás de mim.
             ― E o quê? - Estimulei e ele esperou antes de responder.
             ― Não tem ideia de como fiquei preocupado - Revelou ele e eu me surpreendi - Aquele fim 
de semana pareceu se arrastar mais do que os outros, tentei seguir seu cheiro na direção que o carro 
tinha ido mas o rastro já havia sumido. - Damian me olhou parecendo cauteloso, eu lutava para 
conter minhas reações.
             ― Continue. - Pedi e ele deu um meio sorriso lindo.
             ― Fiquei muito... aliviado quando você voltou no domingo à noite. Você estava bem, parecia 
mais animada - Ele riu - Bem animada na verdade, eu vi quando você dançou na laje da sua casa - 
Ele  sorriu  e  eu  fiquei  petrificada  pelo  terror  -  Você  é  uma  bailarina  excelente  mas  fiquei 
decepcionado por ter durado tão pouco sua apresentação.
             ― Ah nãoooooo - Cobri o rosto com as duas mãos - Não acredito que você viu, que horror,  
que vergonha. - Choraminguei envergonhada, ouvi sua risada.
             ― Não fique assim - Ele pediu - Não foi nenhum motivo de vergonha, você é maravilhosa  
dançando, eu adorei. - Diante do elogio surpreendente levantei o rosto e o fitei sem graça.
             ― Adorou? - Perguntei insegura, ele sorriu e afagou meu rosto com carinho.
             ― Sim eu adorei, principalmente quando o vento soprou trazendo seu cheiro direto para mim 
- Ele confessou em um sussurro e eu podia sentir meu rosto pegando fogo - Você abriu os braços e 
girou olhando outra vez diretamente na minha direção - Damian fechou os olhos apertando-os com 
força e suspirou - Estava ficando impossível aguentar mais, seu cheiro não saía da minha cabeça,  
tanto que eu enfrentei o sol só para tentar descobrir onde você trabalhava. - Confessou Damian me  
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deixando lisonjeada e ao mesmo tempo me fazendo entender as coisas.
             ― Aquela tarde... - Eu lembrei - É claro, quando o sinal fechou, eu vi você. Estava de moto e  
me olhou enquanto eu atravessava a rua.
             ― É,é isso mesmo. Para onde estava indo?
             ― Para a academia, eu faço aula do outro lado daquela rua. - Expliquei relembrando a cena.
             ― E de onde estava vindo? - Damian quis saber, parecia realmente interessado. 
             ― Do meu trabalho,é aquele prédio grande e espelhado. - Eu disse vendo que ele estreitava 
os olhos.
             ― Lembro, então deduzi bem.
             ― O que exatamente? - Especulei.
             ― Eu sei que vários membros da sua família tiveram cargos na Secretaria de Segurança então  
deduzi que você deveria trabalhar lá também. - Esclareceu e eu revirei os olhos.
             ― Nepotismo! - Escarneci e ele riu.
             ― Ou tradicionalismo. - Corrigiu ele.
             ― Você acha?
             ― Acho. - Disse ele simplesmente e eu dei de ombros.
             ― Então tá, mas voltando ao assunto de nossos estranhos encontros casuais, você ter parado 
exatamente ao lado do meu carro no dia daquele acidente de trânsito, foi coincidência? - Perguntei 
estreitando os olhos, ele assentiu.
             ― Sim e acrescento que, foi bem surpreendente. Realmente não imaginava que poderia  
encontrar  você  logo  ali  no  meio  de  um  congestionamento.  -  Declarou  ele  e  eu  torci  o  nariz 
lembrando do comentário de Marianjel sobre a música que eu estava ouvindo, sobre quem gostava 
de ouvir aquele tipo de música...
             ― Desculpe por isso. - Disse ele subitamente e eu o encarei surpresa só então me dando conta  
de que estava olhando para ele quando lembrei daquela cena.
             ― Não, tudo bem não foi você quem criticou meu gosto musical. - Resmunguei e ele ergueu 
as sombram celhas.
             ― Marianjel é... bem difícil de conviver. - Damian expôs parecendo escolher as melhores 
palavras para colocar o fato que aquela ruiva parecia ser insuportável.
             ― Acho que posso entender.
             ― É mesmo? - Ele duvidou.
             ― Sim - Dei de ombros - Pois pelo que eu ouvi ela falar, bem alto a propósito, parecia que ela  
estava com ciúme de você. - Joguei verde e Damian suspirou com força.
             ― Pelo jeito você entendeu mesmo - Ele pareceu incomodado - Mas não quero falar de 
Marianjel, passar mais de cem anos com ela já é suficiente para mim.
             ― Está bem - Concordei - No shopping também foi coincidência?
Indaguei com uma pitada de sarcasmo e ele ficou sério de repente.   
             ― Sim, uma coincidência que salvou a sua vida - A lembrança do que aconteceu depois me  
fez estremecer - Eu pretendia ficar observando você de longe, mas quando vi armadilha na estrada 
que tinha furado o pneu do seu carro tive que parar.
             ― E salvou minha vida. - As palavras soaram trêmulas ao saírem dos meus lábios.
             ― Você não pode imaginar o que ele iria fazer com você se eu não estivesse lá.
             Ele disse em tom de voz bem baixo e levemente irritado. Estremeci diante daquela revelação 
e tentei imaginar o que teria acontecido mas minha mente se recusou, engoli em seco e ficamos em 
silêncio durante alguns segundos. 
             ― Era muito ruim? - Perguntei em um fio de voz.
             ― Sim. - Damian respondeu incomodado, respirei fundo para tomar coragem.
             ― Ele já tinha matado muitas pessoas? - Perguntei como quem não quer nada. Um sorriso 
sarcástico curvou seus lábios nos cantos.  
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             ― Bem sutil hein?
             ― Como é? - Indaguei meio perdida.
             ― Você quer saber se ele já era um assassino ou se você seria a primeira vítima, para saber se  
estou cumprindo as normas impostas por sua família não é? -  Damian perguntou incisivo e  eu 
respirei fundo.
             ― Na verdade só queria saber se ele merecia uma segunda chance. - Murmurei meio 
aborrecida com a acusação na voz dele.
             ― Hmmm - Ele segurou meu queixo com delicadeza e me olhou fixamente por alguns 
segundos - Não Lavígnia, ele não merecia pois já tinha tirado muitas vidas e eu vi cada uma delas 
nos olhos dele no momento em que me apontava a arma. Vi as lágrimas das jovens que ele matou, 
outras que tiveram a sorte que você teria, eu vi o medo e a dor delas gravados no subconsciente  
daquele cretino. E além disso ele mesmo tinha ordenado a morte de várias outras pessoas, vi nas 
lembranças dele, digamos que a parte mais interessante, que envolvia garotas bonitas ele mesmo 
preferia assumir. - Damian falou sombriamente com a voz tão gelada que arrepios percorreram meu 
corpo.
             ― Então... - Hesitei - Você o matou. - Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Ele me olhou 
com um misto de emoções.
             ― E está com medo agora? - A pergunta saiu em um tom claro de desafio, respirei bem fundo 
e me movi sobre a grama para ficar mais perto dele.
             ― Você salvou a minha vida - Minha voz soou quase como um sussurro - E fez justiça para  
várias outras, por que eu teria medo de você?
             Perguntei escorregando minha mão pelo ante braço dele apoiado sobre o joelho, Damian 
olhou  para  minha  mão  em  seu  braço  por  vários  segundos  e  quando  falou  seus  olhos  não  se 
moveram de onde estavam. 
             ― Então, não me considera um monstro? - A pergunta dele soou ácida e cortante.
             ― Você não é um monstro. - Lutei contra a dor em minha voz, um meio sorriso curvou seus 
lábios bonitos.
             ― Então, quem sou pra você?
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           Outra vez a pergunta pareceu um desafio mas sua voz não escondia a ansiedade por 
minha resposta. Pensei com cuidado, dependendo da minha resposta eu poderia tê-lo ou perdê-lo 
para sempre, a segunda hipótese estava definitivamente fora de questão.
             ― Você é quem você nasceu para ser - Fui prática e meio filosófica - É você mesmo e nunca 
vai poder ser outro... por mais que tente.
             Ele olhou para baixo por um instante e o mesmo sorriso encantador iluminou seu rosto outra  
vez.
             ― Inteligente. - Damian elogiou e eu pisquei.
             ― Obrigada, eu acho. - Disse eu meio insegura.
             ― E esse que eu sou não assusta ou... irrita você? - Ele quis saber havia muita ansiedade 
escondida naquela indagação, suspirei.
             ― Irritar? Não e era para assustar, mas alguma coisa mudou depois que salvou minha vida,  
se é que não reparou.
             ― É, eu reparei quando nos vimos no mirante. Você sorriu para mim - Ele me olhou com 
intensidade -  O que  ainda não  tinha feito  desde  que nos  falamos pela  primeira  vez,  foi  muito 
significativo para mim já que pela primeira vez não vi medo em seus olhos quando me aproximei. -  
Engoli em seco, aquilo me abalou mais do que eu esperava.
             ― Digamos que na primeira vez que nos vimos, você não foi tão gentil quanto naquela vez. -  
Declarei e ele riu.
             ― Fins importantes justificam meios incoerentes.
             ― Você ameaçou me morder - Acusei - Não acha que isso foi exagero da sua parte já que de 
acordo com as regras que você segue, eu estou literalmente fora do seu cardápio? -  Perguntei com 
ousadia e ele riu alto.
             ― Literalmente não. Só está fora, o que não quer dizer que você não seja, de uma maneira  
enlouquecedora, atraente demais para mim. - Sentenciou ele e eu estremeci.
             ― Ah... que bom saber disso. - Resmunguei.
             ― Bom? - Ele pareceu confuso.
             ― É, como você ameaçou me matar só uma vez eu pensei que fosse um tipo repulsivo para  
você. - Escarneci e ele riu com incredulidade.
             ― E o que exatamente lhe agrada em ser uma vítima em potencial? - Questionou ele  
franzindo as sobrancelhas, eu o fitei e respirei fundo.
             ― Nada, só saber que sou atraente para você pelo menos em um ponto. - Brinquei mas ele  
ficou sério.
             ― Você não é atraente para mim só em um ponto, Lavígnia Durani. - Disse ele estreitando os  
olhos enquanto um meio sorriso dançava em seus lábios.
             ― É mesmo? - Duvidei e ele sacudiu de leve a cabeça.
             ― Eu não posso morder você. Mas na noite em que nos conhecemos seu cheiro me confundiu  
- Ele olhou para baixo um instante - O que nunca tinha acontecido, eu precisava deixar essa dúvida 
esclarecida foi por isso que quase estraguei tudo naquela noite. - Resmungou ele parecendo irritado 
consigo mesmo. 
             ― Quase estragou tudo? - Minhas palavras pesadas.
             ― Você poderia ter entrado em pânico e contado ao Conselho, eu só tinha que falar com você,  
só isso. Mas seu cheiro, sua voz - Agora ele sussurrava - A tez aparentemente cremosa e macia da 
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sua pele, seu calor... Quase me fizeram...
             Ele evitou a palavra que eu consegui interpretar mas nunca o havia visto lutar tanto com as  
palavras. Fiquei em silêncio olhando para ele tentando compreender mas estava difícil, ele mantinha 
os olhos baixos e quando seus olhos se voltaram para mim transmitiam desculpas.   
             ― Foi por isso que fiz aquilo, eu queria tocar em você, queria senti-la mesmo que tivesse que 
usar o fato de ser um vampiro para justificar isso. Ficaria bem menos embaraçoso para mim pensar  
que você havia sido fatalmente atraente do que pensar que você conseguiu confundir todos os meus 
sentidos e desejos - Ele suspirou - Mas em minha defesa, a culpa foi sua. - Damian acusou e eu 
sacudi a cabeça perplexa.
             ― Minha culpa?
             ― Se não fosse tão irresistível, tudo teria saído conforme meus planos. - Ele disse a meia voz e 
eu sorri orgulhosa.
             ― Ah... me desculpe então. - Falei sádica e ele riu.
             ― Foi por isso que me afastei de você Lavígnia, eu precisava pensar. Calcular o efeito que  
você tem sobre mim e o que realmente me faz desejar, falei com meus pais e com Crison e Danúsia.  
No princípio eles pensaram que eu estava brincando, uma brincadeira de muito mal gosto. Quando 
perceberam que eu realmente estava falando sério a coisa mudou um pouco, Luther ficou furioso, 
Crison não conseguiu acreditar e Sofia e Danúsia ficaram preocupadas. Elas pensaram que eu estava 
perdendo mesmo a razão e o senso.
             Ele revelou me deixando apavorada, imaginei a cena de Damian falando sobre mim para eles 
e senti um espasmo de medo, mas fiquei curiosa.
             ― E o que disse a eles de tão inacreditável? - Perguntei sentindo meu estômago se apertar.  
Damian me olhou com intensidade durante um longo momento de expectativa, por fim um sorriso 
iluminou seu rosto.
             ― Que eu queria ficar com você. - Ele disse rápido e eu me surpreendi.
             ― Quer ficar comigo? - Não consegui acreditar na minha própria voz. Damian me olhou com  
uma sombra de confusão naqueles olhos incríveis.
             ― Eu ainda não deixei isso claro?  - Perguntou e eu fiz que não. - Hmmm, como eu posso 
colocar isso para que você entenda - Ele olhou para cima um
instante - Eu adoro seu cheiro, sua voz, seus beijos... não posso mais ficar longe de você.
Disse ele quase num sussurro e senti meu coração martelar.
             ― Então não fique.
             Pedi me inclinando um pouquinho na direção dele, estávamos sentados um em cada direção  
mas lado a lado ficando de frente um para o outro. Damian só precisou estender a mão um pouco a 
mão  para  afagar  meu  rosto  enquanto  me  olhava  interrogativamente  por  alguns  segundos  que 
pareciam cruciais.
             ― Então só resta mais uma questão de suma importância para você - Disse ele muito sério, eu 
prestava toda a atenção - Está mesmo disposta a assumir as consequências de desafiar sua família 
por isso? Tem certeza de que eu valho esse sacrifício?
             As palavras dele soaram formais demais e pesadas também, tinham o peso de uma decisão 
muito importante. Aquela resposta selaria de vez a mudança radical que minha vida sofreu desde o 
ano passado,  mas não tinha mais  como voltar  atrás  e  Damian agora era  uma parte importante 
demais da minha nova vida. Uma parte que eu não conseguiria mais viver sem.
             ― Tenho certeza absoluta, quero ficar com você e estou disposta a enfrentar minha família 
por isso. - Falei convicta e ele sondou meus olhos.
             ― Bom - Disse ele simplesmente - Por enquanto isso basta.
             ― Por enquanto? - Perguntei confusa.
             ― Lavígnia, logo você vai precisar tomar essa decisão outra vez. E talvez, ou melhor é quase  
certo... que a sua resposta não será a mesma de agora. - Ele falou enigmático, sua voz partiu meu 
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coração pela dor expressa nela. Me angustiei ao ponto de meus olhos marejarem e minha respiração 
falhar.
             ― Por que você fala desse jeito? Por que sempre insinua que não vamos poder ficar juntos ou  
que vou odiar você? Eu não entendo, não consigo entender por mais que eu tente isso não se encaixa 
em lugar nenhum - Desabafei deixando minhas emoções fluírem em cada palavra - Que segredo é 
esse que me envolve tão grave assim Damian? O que pode ser de tão grave que você não pode me 
contar agora? O que é? Me diga por favor, só para eu dizer que seja o que for, eu não me importo.
             Desabafei, minhas palavras saíram em um jato de frustração e confusão. A expressão de 
Damian era torturada, a dor era evidente em seu rosto e eu via que ele lutava consigo mesmo. 
Lutava contra aquele maldito mistério que me envolvia e que eu não fazia a menor ideia do que 
poderia ser
             ― Eu não - Ele hesitou - Não posso e não quero lhe dizer, eu não quero que você saiba eu não  
quero que você seja... - Ele disse com as palavras escapando entre seus dentes trincados, arregalei os 
olhos surpresa.
             ― Ser o quê? O que você não quer que eu seja?
             Pressionei sentindo uma lágrima descer pelo meu rosto, ele olhou para baixo por um longo  
momento enquanto refletia.  Nunca o vi demorar tanto para responder,  fosse o que fosse aquela 
droga de mistério que me envolvia aquilo o dilacerava e eu odiava ver isso.
             ― Por favor. - Implorei e ele me olhou de uma forma entristecida e tão comovida que senti 
uma imensa vontade de abraçá-lo e lhe dizer o que eu sentia por ele de verdade.
             ― Não quero que seja uma pessoa que me odeie, que tenha tanta raiva de mim que se  
pudesse... - Ele parou - Escolheria não me ver nunca mais. - Confessou ele com a expressão torturada 
e eu pisquei fazendo com que mais uma lágrima escapasse, eu a enxuguei rapidamente enquanto 
mantinha o olhar no rosto dele.
             ― Eu já disse que nunca vou odiar você. - Assegurei e vi um leve sorriso dançar em seus  
lábios, seus olhos encararam os meus.
             ― Tudo bem, eu acredito em você. - Damian disse passando os dedos por onde uma lágrima  
tinha descido enxugando minha pele.
             ― Então podemos esquecer esse assunto de uma vez por todas? - Quase implorei.
             ― Como você quiser.
             ― Ótimo, nunca mais diga que devo odiá-lo. - Ordenei forçando para que minha voz soasse  
autoritária, ele riu.
             ― Seu desejo é uma ordem - Damian disse franzindo as sobrancelhas - Já que mudamos de  
assunto estou curioso.
             ― Com o quê? - Fiquei curiosa também.
             ― Com o que escutei Mariana falando ao telefone, e então ela tentou convencê-la a viajar? -  
Suspirei deixando os ombros caírem.
             ― É, você estava certo ela está querendo que eu vá com ela e os amigos para BJ.
             ― BJ? - Perguntou ele confuso e eu ri.
             ― Ah, desculpe é que estou tão acostumada a falar assim,é Bom Jesus na verdade.
Corrigi e ele franziu as sobrancelhas imediatamente.
             ― Bom Jesus? - Ele repetiu.
             ― É, os amigos dela moram lá e vão no sábado, mas acontece que eu fui para lá há pouco  
tempo. - Justifiquei.
             ― E o que foi fazer lá? - Ele quis saber, dei de ombros.
             ― Acampar e depois fazer trilha, foi ideia de Rodrigo é claro. Quando ele enfia alguma coisa  
na cabeça é impossível dissuadi-lo, mas eu gosto de lá porque minha mãe nasceu lá e sempre vou 
visitar meus avós.
             ― Isso é mesmo uma coincidência proveitosa. - Disse ele e eu não entendi.
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             ― É? Por quê? - Indaguei sem compreender e ele sorriu.
             ― Eu moro lá.
             ― Hã? - Sibilei surpresa.
             ― Eu moro em Bom Jesus desde muito antes da cidade ser fundada. - Damian falou com 
tranquilidade e eu abri a boca sem conseguir acreditar, era mesmo muita coincidência.
             ― Isso é... - Oscilei - Bem surpreendente.
             ― Era pra lá que você estava indo naquele sábado então. - Ele afirmou.
             ― Sim. - Confirmei surpresa.
             ― Concordo com você, é surpreendente. - Disse ele.
             ― Há quanto tempo exatamente mora lá? - Ele deu de ombros.
             ― Entre indas e vindas - Ele pensou - Desde 1793. - Damian disse com tanta praticidade que 
nem pareceu algo absurdo de tão impossível.
             ― Entre indas e vindas?
             ― É uma longa história. - Avisou ele e eu apertei os lábios.
             ― Que com certeza você vai me contar não é?
             ― Vou, mas outro dia. - Disse ele.
             ― Por quê? - Insisti e ele franziu as sobrancelhas.
             ― Porque é uma longa história. - Reafirmou ele e eu suspirei.
             ― Tudo bem por enquanto. - Deixei subentendido e ele sorriu.
             ― Você é impossível de tão curiosa. - Observou sarcasticamente.    
             ― Faz parte da minha natureza - Dei de ombros - Isso é bem irrisório na verdade, primeiro  
descubro que aqueles amigos malucos da Mariana moram lá e agora descubro que  você  também 
mora. - Proferi impressionada.
             ― Amigos malucos?
             Damian repetiu sem entender e eu ergui uma sobrancelha tomando cuidado para não  
lembrar das estranhices daqueles dois. Pelo menos por enquanto o único que me parecia normal era 
Neitan. 
             ― É, os dois mais novos não conseguem ficar perto um do outro sem discutir ou ficar se  
provocando. - Expliquei.
             ― Então há mais um? - Ele quis saber.
             ― É, o Neitan. Ele é o mais velho e o que me parece mais responsável e equilibrado, os outros  
são bem legais mas seria melhor se fossem mais maduros.
             ― E é com eles que você vai para Bom Jesus? - Damian perguntou com alguma coisa estranha 
na voz.
             ― Sim e é por isso que eu não estou querendo ir, faço uma certa ideia de como deva ser ficar  
umas três horas dentro de um carro com o Léo. - Imaginei olhando para cima.
             ― Quando vão? - A voz dele soou cortante de repente eu o fitei sem entender.
             ― Sábado eu acho, fiquei de dar uma resposta para Mariana, mas eu ainda não sei.
             ― Hmmm.
             ― O que foi? - Estranhei, Damian voltou seus olhos lindos para os meus com uma espécie de  
descoberta frustrante neles.
             ― Você está me fazendo viver ou compreender todos os sentimentos que eu pensei não  
existir em mim. - Ele murmurou e eu sacudi a cabeça.
             ― É? Como o quê? - Fiquei curiosa.
             ― Tudo o que você me disse no cemitério ontem - Ele desviou os olhos - Eu fiquei pensando  
nisso a noite inteira, procurando descobrir se já havia sentido alguma daquelas emoções. Fiquei tão 
distraído que acabei irritando Bruce, não consegui me concentrar muito em nossa missão - Ele me 
lançou um sorriso - Ele disse que você está mesmo me fazendo perder a razão.
             Prendi a respiração diante daquelas palavras, ele tocou meu queixo levemente frente à minha 
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falta de reação antes de continuar.
             ― O ciúme por exemplo - Sua testa franziu levemente - Uma emoção desagradável tenho que  
confessar, exatamente o que você descreveu. Uma sensação de raiva e egoísmo tomou conta de mim 
assim que você mencionou ficar três horas dentro de um carro com esse Léo. - Revelou ele e eu me 
surpreendi, engoli em seco.
             ― Ficou com ciúme de mim com Léo? - Perguntei entre a incredulidade e o lisonjeio, ele deu 
de ombros como resposta. - Você só pode estar brincando - Fechei os olhos um instante enquanto 
sacudia a cabeça - Melhor, você não está brincando porque evidentemente não conhece o Léo, ele é 
um... - Pensei em uma palavra nada ofensiva mas que descrevesse a personalidade de Léo - Bobão. - 
Falei convicta e Damian riu.
             ― Acho que isso independe da personalidade da pessoa com a qual vou estar perdendo sua 
atenção. - Emendou ele e eu pisquei.
             ― Não vai estar perdendo mas dividindo. - Dei de ombros e ele fez uma careta.
             ― Pior ainda. - Reclamou ele e eu suspirei.
             ― Mesmo que eu diga que quando estou com eles eu me sinta como se estivesse com minha  
família? - Expus sabendo que aquilo era completamente verdade. Damian torceu o nariz.
             ― Ajuda um pouco. - Disse ele com a expressão confusa, eu ri.
             ― É o maravilhoso e confuso mundo das emoções não exclusivamente humanas.
Concluí e ele sacudiu a cabeça levemente em afirmativa.
             ― Estou vendo e devo acrescentar que dentre todas elas a que mais me confunde é o medo.
             ― Por quê?
             ― Não é óbvio? As pessoas tem medos estranhos e diferentes que variam de uma para outra,  
por exemplo;há pessoas que passam mal só de se imaginar frente a uma grande altura e outras que 
pulam de para-quedas muito  tranquilamente.  -  Expôs  ele  e  eu ponderei  -  Outras tem medo de 
insetos ou répteis  enquanto outras  os  tem como animais  de estimação.  -  Damian explicou e eu 
concordei sem fazer ideia de onde ele queria chegar com aquela conversa. 
             ― É irracional mas porque acha assim tão intrigante? - Perguntei.
             ― A coragem que certas pessoas demostram em situações realmente perigosas como estar  
tranquilamente sentada há apenas alguns centímetros de um vampiro - Insinuou ele e eu fechei a 
cara - Mas que inexplicavelmente tem medo de agulhas a ponto de não realizar um desejo por conta 
disso. - Concluiu ele com um meio sorriso muito suspeito.
             ― Hã... e supondo que essa pessoa seja... Sei lá - Revirei os olhos - Eu, por exemplo, que  
desejo seria esse? - Sondei estreitando os olhos.
             ― Acho que seria fazer uma tatuagem. - Lembrou-me ele da conversa que tivemos enquanto 
dançávamos na noite em que saímos pela primeira vez.
             ― Ah claro, uma tatuagem - Eu ri vendo que um lindo sorriso também estampava seu rosto - 
É  realmente  essa  pessoa  faria  uma  se  isso  não  implicasse  em  várias  e  dolorosas  agulhadas.  -  
Estremeci só de imaginar a possibilidade.
             ― Mas e se não doesse? Você faria? - Indagou ele e eu sacudi a cabeça.
             ― Com certeza - Afirmei - Mas acho que ainda não existe alguma técnica em que se possa 
fazer uma tatuagem sem sentir dor.  -  Disse eu encolhendo os ombros.  Com um movimento tão 
rápido que quase não percebi, Damian tirou alguma coisa do bolso de trás de sua calça jeans.
             ― Existe mas não é permanente.
             Disse ele virando para mim entre seus dedos uma cartela de tatuagens temporárias,  
imediatamente  um  nó  se  formou  em  minha  garganta.  Eu  não  fazia  ideia  de  que  ele  ainda  se 
lembrasse  ou que tivesse  prestado atenção ao que falei  naquela  noite,  mas  pelo  jeito  eu estava 
enganada. Me senti a Jamie Sullivan no filme Um Amor Para Recordar.   
             ― Não acredito lembrou disso. - Sussurrei olhando os desenhos de borboletas na cartela.
             ― Surpresa? - Indagou ele e eu tentei engolir o nó em minha garganta.
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             ― Hum-hum. - Confirmei e ele ergueu uma sobrancelha.
             ― Não fique tão surpresa de que eu preste atenção em tudo o que você fala ou o que faz,  
porque tudo que envolve você me interessa demais. - Damian revelou e eu senti que meus olhos 
marejaram outra vez, eu só consegui olhar para ele e mais nada. - E então? Qual vai querer?
             Ele perguntou me entregando a cartela, pisquei várias vezes para evitar que as lágrimas  
escapassem.  Olhei  pensativamente  para os  vários desenhos  de  borboletas,  uma azul com traços 
esguios e elegantes e com contornos pretos. De uma asa a outra ela devia ter uns cinco centímetros e 
era linda, uma amarela e preta com formas arredondadas e uma menor preta e vermelha. Eu sorri e 
mordi o lábio me sentindo uma adolescente rebelde.  Sempre quis uma tatuagem mas não tinha 
coragem nem de colocar uma daquelas, acho que ele viu isso em alguma parte da minha memória. 
             ― Quero que você escolha. - Decidi entregando a cartela a ele que pareceu surpreso.
             ― Quer que eu escolha? - Ele repetiu e eu ri, era a primeira vez que eu o via se perder em um  
assunto.
             ― Sim, quero ter algo que eu possa lembrar de você toda vez que ver.
             Confessei sem citar o fato de eu lembrava dele quase o tempo todo e não precisava de  
alguma imagem específica para isso. Damian me olhou de uma maneira terna por alguns segundos 
enquanto um meio sorriso brincava em seus lábios perfeitos.  
             ― Tudo bem então - Concordou ele - Essa aqui. - Ele apontou a que eu mais gostei, a azul  
esguia e elegante.
             ― É perfeita, mas por que essa? - Sussurrei involuntariamente. Ele sorriu.
             ― Achei que ia gostar dessa - Ele olhou pensativamente para o desenho - Ela me lembra você  
- Anunciou ele me olhando mas a emoção era tanta que não consegui perguntar porque - É linda,  
elegante, rara e acima de tudo quando se encontra uma dessas assim como eu encontrei você... é 
muita sorte. - Damian falou piscando para mim, arfei.
             ― Damian... eu... hã - Minha voz falhou e as palavras se misturaram e eu não consegui  
formular nada - Droga! - Sussurrei com raiva de mim mesma por estar agindo feito uma idiota 
completa.
             ― Tudo bem Lavígnia, eu sei. - Ele disse convicto e eu lembrei que ele podia ver minhas 
intenções - Onde vai ser?
             Damian perguntou lançando um olhar rápido em mim de cima a baixo. Respirei fundo para  
controlar  minhas  emoções  fora  de  ordem  e  me  olhei  rapidamente.  Acabei  por  decidir  que  a 
borboleta ficaria ótima atrás do meu ombro. 
             ― Aqui.
             Falei puxando a alça da blusa até metade do meu braço expondo meu ombro. Damian olhou 
demoradamente para minha pele exposta e depois em menos tempo que um piscar de olhos ele 
estava atrás de mim. 
             ― Aqui?  - Perguntou ele tocando minha pele que arrepiou-se imediatamente.
             ― Ãrrrã... 
             Assenti sentindo-o bem perto de mim. Seus dedos deslizando vagarosamente por minha 
pele, seu toque se tornou tão gentil que era quase imperceptível. Tive que olhar para trás para ter 
certeza de que ele realmente estava me tocando, que aquilo não era um sonho.     
             ― Você é quente.
             Sussurrou ele quando ele passava os dedos sobre o desenho para que ele se fixasse em minha 
pele.  Suspirei  involuntariamente e  pisquei  várias  vezes para manter  minhas faculdades mentais 
estáveis.
             ― E você gosta? - Indaguei lutando para que minha voz soasse normal.
             ― Sim - Disse ele puxando a cartela depois que o desenho se fixou - É maravilhoso para 
mim,é a primeira vez que posso sentir isso. Nunca me aproximei tanto de uma humana, mas você é 
completamente impossível de resistir. 
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             Damian falou com a voz baixa enquanto eu sentia seu dedo contornar levemente o desenho 
da borboleta na minha pele. Fechei os olhos com força e engoli em seco antes de suspirar.
             ― Isso nunca aconteceu antes? Nenhuma outra atraiu você assim? - Perguntei ansiosa.
             ― Hum... humana? Jamais - Ele suspirou - Durante anos, décadas e séculos vi humanos 
juntos, meus pais, Harriet e Pietro, Bruce e Satine... Todos pareciam encontrar em alguém uma razão 
para querer ficar junto e eu não entendia porque, o que os levava a isso - Ele dizia vagarosamente  
em um tom de voz meio hipnótico, sua mão deslizou suavemente pelo meu braço e segurando a alça 
da minha blusa ele a colocou no lugar - Até você me explicar... 
             Disse ele com os lábios bem próximos da minha orelha confundindo meus sentidos. Eu 
olhava  fixamente  para  a  grama  na  minha  frente  enquanto  respirava  fundo,  meu  coração  batia 
alucinadamente fazendo meu sangue martelar nas veias.
             ― E o que sente?
             Perguntei ansiosa, as palavras tremularam em meus lábios. Senti Damian se aproximar mais.  
Seus lábios roçaram levemente a minha orelha enquanto sua mão descia pelo meu braço.
             ― Um paradoxo.
             Sussurrou ele enquanto eu sentia a ponta de seu nariz descer por trás da minha orelha.  
Traçar uma linha de fogo por minha nuca até que seus lábios pousaram um beijo delicado na base 
do meu pescoço, era enlouquecedor. 
             ― Um paradoxo? - Repeti ofegante.
             ― Sim, já li sobre isso milhares de vezes e é a única conclusão que posso chegar.
Ele sussurrou na minha orelha, pestanejei sem entender.
             ― Então... - Engoli em seco - Por que o que sente é um paradoxo?
Perguntei sentindo meu estômago apertar, ele esperou um pouco para responder, sua respiração em 
minha pele, me atordoando.     
             ― Porque... Amor é fogo que arde sem ver,é ferida que dói e não se sente,é um contentamento  
descontente,é dor que desatina sem doer...
             Damian sussurrou os versos do soneto mais lindo de Luís Vaz De Camões ao meu ouvido e  
eu estremeci sentido tudo ao meu redor girar. Fechei os olhos um segundo esperando que tudo 
voltasse ao normal, meu coração saltava feito um louco dentro do meu peito enquanto eu lutava 
para  normalizar  minha  respiração.  Girei  meu corpo  para  poder  olhar  em  seus  olhos,  flexionei 
minhas pernas ficando com as costas levemente apoiadas na perna onde ele apoiava o braço.  
             ― E então? Não é um paradoxo? - Perguntou ele assim que o olhei, respirei fundo.
             ― Sim - Concordei em um fio de voz - Mas como causar pode nos corações humanos amizade se tão  
contrário a si é o mesmo amor?
             Sussurrei o verso final do soneto onde Camões descrevia o amor como um envolvente  
paradoxo.
             ― Eu te amo.
             Declarou ele com a voz mais suave que eu já havia escutado. Como eu deveria ter 
imaginado meus olhos marejaram outra vez enquanto eu processava em meu cérebro confuso cada 
uma daquelas três palavras. Meus lábios tremeram ao repassar aquilo em minha mente, Damian me 
amava.
             ― Eu também te amo.
Confessei emocionada e vi sua expressão tornar-se séria por um momento. Logo depois um meio 
sorriso desenhou em seus lábios.
             ― Eu sabia que ia dizer isso. - Brincou ele.
             ― Sem graça. 
             Acusei e ele riu. Sua mão tocou meu rosto e deslizou delicadamente até embaixo do meu 
queixo e levantou meu rosto fazendo-me olhar para ele. Damian aproximou o rosto do meu bem 
devagar fazendo meu coração frenético acelerar mais ainda. Sua mão apoiou-se no meu pescoço 
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enquanto que seu polegar deslizava suavemente pelo meu queixo tocando o contorno dos meus 
lábios. Damian inclinou o rosto fazendo com que seus lábios pousassem suavemente sobre os meus. 
Seus lábios moveram-se nos meus e senti que o mundo ao nosso redor tinha desaparecido quando 
seu hálito doce se misturou com minha respiração. Eu o abracei e ele apertou-me contra seu corpo 
enquanto nossos lábios fundiam-se em um beijo maravilhoso.
              O primeiro beijo depois de ambos confessarmos nossos sentimentos. Era incrível como a  
cada vez que ele me beijava, eu sentia era o melhor beijo da minha vida. Suas mãos apertaram mais  
minha cintura me puxando mais ainda contra seu corpo. Entrelacei meus dedos sem seus cabelos me 
deliciando com cada sensação que aquilo me proporcionava. Então ele afastou os lábios dos meus e 
beijou meu queixo, logo depois meu pescoço recebia beijos suaves e minha pele arrepiava-se a cada 
um deles. Inclinei minha cabeça para trás e Damian segurou minha nuca enquanto explorava minha 
pele com seus lábios.
             ― Você tem ideia - Ele disse num sussurro ofegante - Do quanto me tira do sério?
             ― Hum... não. - Provoquei e o ouvi gemer baixinho.
             ― Lavígnia... - Damian murmurou beijando o lóbulo da minha orelha - Você é maravilhosa, 
me enlouquece, me confunde...
             Proferiu ele antes de tomar meus lábios em outro beijo devastador que eu correspondi até  
ficar sem ar. Afastei meu rosto pra respirar e ele beijou meu lábio inferior de forma provocante.    
             ― Acho que é melhor irmos antes que eu perca o pouco de controle que ainda me resta. - Ele 
confessou olhando em meus olhos e eu torci o nariz.
             ― Hum... - Sibilei contrariada.
             ― Colabora. - Ele pediu com a voz arrastada antes de ficar em pé me levando com ele.
             ― Está bem - Murmurei enlaçando o pescoço dele e ficando na ponta dos pés colei meus  
lábios aos dele num selinho - Vou colaborar. - Prometi com falsa inocência e ele mordiscou meu 
lábio inferior enquanto apertava minha cintura.
             ― Não está ajudando muito. 
             Discordou ele e o celular tocou frustrando nós dois. Com um suspiro me afastei relutante.  
Andei alguns passos para não escutar a conversa dele e então olhei para o céu me perguntando pela 
primeira vez desde que chegamos que horas seriam. O céu contava com apenas algumas listras de 
nuvens ralas e brancas, e o sol brilhava a caminho de se pôr lançando seus raios amarelos pelo céu. 
Tudo isso se refletia na superfície das águas da Lagoa dos Patos atrás dos troncos das árvores,  
caminhei entre as árvores até chegar onde terminava a grama e começava a areia. A imensidão das 
águas refletia o azul claro do céu e o vento soprando levemente nas árvores formavam um cenário 
de tirar o fôlego.
             ― Vou levá-la para casa agora. - A voz de Damian soou atrás de mim me surpreendendo, 
arfei levemente e ele riu apertando minha cintura.
             ― Desculpe. Não quis assustá-la.
             ― Tudo bem, já estou me acostumando. - Resignei-me e ele me virou para si.
             ― Espero que não se importe se eu levá-la de volta da mesma maneira que a trouxe. -  
Anunciou ele com uma pitada evidente de malícia na voz.
             ― Fazer o quê? É uma maneira infinitamente mais rápida que a minha.
Falei quando ele me ergueu no ar, enrosquei minhas pernas ao redor dele como da outra vez.
             ― Hum... estou me acostumando com isso. - Ele disse com uma risada maliciosa, mas não  
tive tempo de responder. Logo tudo ao nosso lado era uma coisa só, um borrão verde e confuso.
             ― Chegamos. - Ele anunciou e eu respirei fundo enquanto escorregada para o chão.
             ― Fiquei tonta. - Reclamei franzindo as sobrancelhas, ele riu ainda segurando minha cintura.
             ― Você vai se acostumar - Ele avisou antes de abaixar a cabeça em meu pescoço e aspirar. -  
Hummm, você tem um cheiro tão bom - Ele disse se demorando em minha pele, senti seus lábios 
tocarem em meu pescoço. - Você cheira como um buquê de rosas brancas. Então... - Continuou ele - 
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É melhor irmos antes que perca o controle que me resta e faça alguma loucura.
             Damian disse com um sorriso sagaz antes de me atirar em suas costas em um movimento  
quase imperceptível.  Antes que eu percebesse estava na moto atrás dele, Damian me estendeu o 
capacete.
             ― Bem sutil.  - Observei com uma ponta de divertimento, eu já estava me acostumando.
             ― Segure-se.
             Ordenou ele e eu obedeci, a moto fez a curva e disparou trilha abaixo. Segurei nele com mais  
força do que o necessário já que a velocidade aumentava cada vez mais. Pensei em protestar mas 
estava com medo demais para abrir os olhos quanto mais para falar. Mas mesmo com uma grande 
parte  da  minha  atenção voltada para  a  velocidade  em que Damian pilotava,  eu não conseguia 
esquecer das palavras dele. Eu estava feliz demais com a declaração que tinha ouvido, ele me amava 
e isso era demais, o máximo. Apertei mais meus braços em torno dele me deliciando com o fato 
inédito em minha vida. Eu estava abraçando o homem que amava, bem... vampiro.
             ― Chegamos.
             Anunciou ele e eu desci da moto no mesmo instante e tirei o capacete. Ele riu enquanto tirava 
o  dele  também.  Me  perguntei  porque  ele  usava  capacete  já  que  se sofresse  algum  acidente 
provavelmente quem se daria mal era no que ele batesse. Mas então me dei conta de que ele com 
certeza não gostaria de explicar isso a algum inocente guarda de trânsito, então tinha lógica.  
             ― Tudo isso é pressa para se ver livre de mim? - Damian perguntou com aquele sorriso de  
derreter qualquer coração.
             ― Nem brinque com isso - Retruquei - Só queria ter certeza de que não estarei exposta a  
super velocidades por algum tempo e começo por sair da sua moto de corrida. - Brinquei e ele  
ergueu a mão e afagou meu rosto.
             ― Não se preocupe, prometo que não vou correr muito rápido quando estiver com você. - 
Prometeu ele e eu dei um sorriso tímido.
             ― Eu agradeço.
             Proferi quando um carro parou na frente do portão da minha casa. Damian havia parado a 
moto há uns três metros à esquerda do portão no sentido oposto, de modo que estava de frente para 
o carro que estacionava. Olhei desconfiada para a Land Rover prateada de Neitan parando na frente 
do portão. A porta de trás se abriu e Léo pulou para fora correndo em disparada para o pátio, Lídia 
saiu do lado do motorista sacudindo a cabeça na direção de Léo. Neitan foi o único que não saiu do 
carro e eu não podia vê-lo através dos vidros escuros.
             ― Quem são? - Damian perguntou enquanto eu os olhava, Lídia acenou para mim e depois 
entrou.
             ― São os amigos da Mariana. - Respondi depois de acenar de volta.
             Eu disse e vi que Damian olhou para o carro com uma expressão estranha, parecia raiva  
misturada com deboche. O olhar não durou muito e logo ele estava me fitando outra vez. 
             ― Eu adoraria ficar essa noite com você - Ele disse segurando meu queixo - Mas você sabe o 
que eu tenho que fazer e tenho uma impressão de que estou perto de encontrá-lo. - Justificou-se ele e  
eu estremeci.
             ― Então sabe onde ele está?
             ― Ainda não, mas sei que estou procurando no lugar certo - Ele disse quando os três 
mosqueteiros saíram pelo portão e senti que nos encaravam - Tenho que ir agora.
             ― Não vai sumir não é? - Cobrei e ele estreitou os olhos.
             ― Você sabe que eu não consigo. - Ele disse com um sorriso antes de me puxar para ele e me 
dar um selinho demorado. Então ele se fastou.
             ― Até logo.
             Murmurei, ele sorriu daquele jeito de matar colocou o capacete e saiu com a moto em  
disparada, sumindo em menos de um segundo. Me virei em direção ao portão, ciente de que pelo 
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manos dois pares de olhos me encaravam curiosos. No caso Mariana e Lídia.
             ― E aí como foi? - Mariana perguntou assim que me aproximei, olhei para Lídia.
             ― Foi bom, oi Lídia, oi Léo. - Acenei para ele que amarrava o cadarço.
             ― Oi. - Os dois responderam em uníssono.
             ― A Mari disse que você vai com a gente amanhã na danceteria. - Léo já foi falando e eu  
suspirei.
             ― Por livre e espontânea chantagem. - Reclamei e Mariana fez uma careta.
             ― Vai ser legal, tá bom? - Retrucou ela.
             ― Vão para aula juntos? - Perguntei o óbvio.
             ― É, o Neitan vai nos dar uma carona hoje, temos que aproveitar, não é todo dia que ele está 
de tão bom humor. - Lídia disse com um sorriso e eu também sorri de forma automática.
             ― É, vamos esperar que ele esteja com todo esse bom humor na hora de nos buscar também.
    Léo disse ajeitando os cabelos cheios de mechas loiras, automaticamente olhei para dentro do 
carro.  Encontrei  o  olhar  curioso  de  Neitan  atrás  do  volante,  eu  sorri  e  acenei  com  a  cabeça 
levemente.
             ― Oi Lavígnia - Ele murmurou e eu estreitei os olhos - Vamos lá galera ou vão se atrasar. - 
Ele disse com sua voz de trovão e Léo abriu a porta de trás resmungando. Mariana segurou meu 
braço e cochichou.
             ― Vai me contar tudo depois hein?
             ― Não se preocupe, vai saber de tudo. - Assegurei-lhe, tudo que eu quiser contar é claro,  
completei mentalmente.   
             ― Vou cobrar isso. - Avisou antes de pular para o banco traseiro ao lado de Léo.
             ― Tchau Lavígnia, até amanhã. - Lídia despediu-se antes de entrar no carro.
             ― Até lá.
             Eu disse acenando para todos no carro e dei as costas. Entrei em casa exultante, ele me amava 
e isso era tudo que eu queria ouvir. Assim que fechei a porta, me encostei nela e toquei meus lábios  
lembrando de seus beijos, de sua declaração... Enfim, aquele era o dia mais feliz da minha vida. Fui 
saltitante para a cozinha e pus no micro-ondas um pedaço de lasanha de brócolis ao molho branco. 
Depois de jantar subi para meu quarto, deixei a tevê ligada e fui escovar os dentes.
             Me joguei na cama voltei ao quarto e fiquei relembrando nossa tarde juntos. Ele me ama, 
repeti  para  mim mesmo tomada de  felicidade mas  então  o  argumento  mas  lógico e  pessimista 
surgiu: ele estaria exatamente como estava naquele momento lindo, jovem e perfeito enquanto a 
mim... Bem, era esse aí mesmo o problema, eu envelheceria e minha aparência mudaria até o dia em 
que eu morreria  e  então tudo acabaria  para mim.  Sacudi  a  cabeça decidindo que não  pensaria  
naquele fato - pelo menos por enquanto - não naquele momento em que eu estava completamente 
feliz e satisfeita  por saber que Damian sentia por mim o que eu sentia por ele. Peguei o controle  
remoto e  mudei de canal  pegando bem no começo de um episódio do CSI  Miame..  Depois  de 
terminar o CSI fiquei assistindo a um filme até que finalmente o sono chegou, desliguei a tevê vendo 
que Néftis dormia a meus pés. Eu estava muito feliz e sabia que provavelmente teria sonhos lindos 
com aquela tarde, meu pressentimento de que algo especial aconteceria naquele dia, realmente se 
confirmou.      
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                                                                   24. Cara a cara 24. Cara a cara     

O dia clareou em um céu de azul profundo naquela sexta-feira, o tempo tinha melhorado 
cem por cento.  Que pena, pensei,  se estivesse chovendo eu me livraria de ir  naquela danceteria 
idiota. Infelizmente para mim o dia pareceu passar voando, até mesmo a aula de Rodrigo pareceu 
rápida demais. Quando cheguei em casa ouvi o som da música Razões e Emoções do NX Zero tocando 
alto, algo me disse que os amigos da Mariana estavam ali, abri a porta da frente e voilà.
             ― Oi Lavígnia. - Ouvi a voz toda feliz de Léo. Será que ele não sabe que quem chega é que  
cumprimenta? Pensei com um sorriso.
             ― Como vai Léo? Lídia... - Acenei e ela acenou de volta.
             ― Pronta para hoje à noite? - Mariana perguntou e eu revirei os olhos.
             ― Não tenho escolha mesmo. - Resmunguei vendo Lídia dar uma risadinha.
             ― Ah o que é isso Lavígnia, que negativismo todo é esse? - Léo se meteu e eu deixei os  
ombros caírem.
             ― Não gosta de balada? - Lídia perguntou reclinando as costas no encosto do sofá.
             ― Nem um miserável pouquinho pouquinho.
             ― Viu porque às vezes você parece ter quarenta anos? - Provou minha prima e eu fechei a 
cara.
             ― Não me faça mudar de ideia Mariana.
             Resmunguei subindo as escadas e ouvi que eles continuaram com esse assunto. Não dei  
atenção e subi rápido para meu quarto, eu estava louca para tomar um banho completo. Larguei 
minha bolsa em qualquer lugar e fui direto para o banheiro, fui tirando minhas roupas e largando-as 
pelo caminho. Me demorei no banho mais do que o necessário, lavei duas vezes os meus cabelos e 
voltei  para  o  quarto  enrolada em minha toalha.  Escolhi  um macaquinho de algodão preto  com 
estampa de notas musicais douradas na frente. O macaquinho era de um modelo mais largo na parte 
de cima o que exigia que eu usasse um top por baixo, escolhi um top rosa forte e o vesti. Eu teria que 
sair mesmo então decidi já me vestir para isso, mesmo que fosse muito cedo ainda.
             Fiz uma maquiagem básica e desci para a sala no instante que a porta se abriu. Léo entrava  
com uma pizza enorme numa mão e um refrigerante de dois litros na outra. Como eu era a única de 
pé além dele, corri para ajudar.
             ― Deixa que eu levo. - Disse eu pegando a garrafa.
             ― Ah, valeu. - Disse ele com aquele sorriso cativante, eu segui atrás dele e coloquei a garrafa  
na mesinha de centro. 
             ― Esqueci de pegar os pratos. - Mariana anunciou.
             ― Eu pego.
             Me ofereci indo na direção da cozinha, eu estava bem solícita naquele dia. Fui até os armários 
e peguei os pratos, alguns garfos e copos limpos. Quando voltei para a sala vi que a tevê estava 
ligada. Coloquei tudo na mesa e sentei em um dos sofás, Léo imediatamente pegou um prato e 
colocou um pedaço enorme de pizza de frango com catupiri.
             ― Credo garoto - Lídia como de se esperar o provocou - Dá para agir como um ser
civilizado?
             ― Não quando estou com fome. - Devolveu ele de boca cheia e ela fez uma careta.
             ― Humm, isso deve estar uma delícia. - Mariana disse pegando um pedaço de calabresa,  
sacudi a cabeça enquanto me decidia qual dos dois sabores vegetarianos eu pegaria.
             ― Fui eu que escolhi os vegetarianos, tomara que goste. - Lídia falou.
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             ― Ah... Que bom que você estava aqui quando pediram a pizza, obrigada.  - Sussurrei e ela  
sorriu. Peguei uma fatia de palmito e tomate.
             ― E então - Me dirigi a Lídia - Gosta desse tipo de programa?
             ― Ir a danceterias? Não muito. - Ela disse dando de ombros.
             ― Então está indo contra a vontade também?
             Perguntei me recostando no sofá, olhei rapidamente para seu rosto de boneca barbie. Ela 
estava maquiada em tons de rosa e azul e os cabelos loiros tinham sido alisados assim como os meus 
e presos em um rabo de cavalo. Seu vestido rosa claro tinha detalhes de paetês prateados.
             ― Não, eu quero ir. Desde que viemos para cá eu quase não saí de casa, foi por isso que entrei 
nesse curso de verão. - Explicou ela.
             ― Hmmm, não gosta de Porto Alegre? - Eu quis saber e ela me olhou confusa.
             ― Eu adoro essa cidade, ela é linda, mas estou mais acostumada com a tranquilidade de BJ.
             ― Acho que compreendo, cidade pequena tem seus encantos, principalmente BJ com todas  
aquelas cachoeiras, trilhas...
             ― A antiga usina do rio dos Touros. - Acrescentou ela antes de morder outro pedaço de 
pizza.  
             ― Já fui lá uma vez,é muito legal. - Contei antes de morder um pedaço da fatia.
             ― O que é legal? - Léo que estava envolvido na conversa com Mariana perguntou quando o 
assunto deles acabou.
             ― A antiga usina do rio dos Touros. - Expliquei e ele assentiu com exagero.
             ― É muito legal mesmo, aí já foi na cachoeira do arroio do Itaimbezinho?
             ― Han-han. - Neguei.
             ― Você tem que ir é muito show, ela tem oito metros de altura e forma uma piscina natural  
de um metro de diâmetro é inacreditável.
             ― É mesmo? Nunca tinha ouvido falar. - Declarei.
             ― Pode ir com a gente amanhã. - Léo disse pegando outro pedaço de pizza e eu lembrei de  
Tiago irmão do Rodrigo que tinha o mesmo apetite de tubarão.
             ― Eu não sei se vou ir. - Falei olhando para a tevê para disfarçar.
             ― Por que não vai? - Lídia quis saber e eu dei de ombros.
             ― É que eu estive lá faz pouco tempo. - Justifiquei com uma evasiva.
             ― E o que é que tem? Nada a ver, vem com gente. - Léo tentou me convencer com aquele jeito 
ainda adolescente e eu suspirei.
             ― É só o fim de semana né?
             ― Voltamos domingo à noite. - Lídia disse com delicadeza e eu ponderei.
             ― Até que não é má ideia, preciso mesmo ver meus avós.
             ― Então está combinado, une o útil ao agradável, beleza. - Decidiu Léo e eu ri, ele era demais.
             ― E à que horas vão? - Indaguei.
             ― Depois de ver o clube para a festa da Mari. - Lídia respondeu pegando um copo para por o  
refrigerante de uva. 
             ― Ah, vocês vão lá também? Eu não sabia. - Revelei olhando de soslaio para Mariana.
             ― Tem problema? - Léo perguntou de boca cheia e eu me apressei em dizer o contrário.
             ― Não,é claro que não só não esperava, nada de mais. - Expliquei.
             ― E então, vai com a gente?
             ― Bem, eu... - Comecei a falar mas minha prima me interrompeu.
             ― Está na hora - Mariana anunciou levantando-se -  Vamos lá gente?
             ― É isso aí, vamos lá. - Respondeu Léo todo animado e eu suspirei, chegou a hora, pensei.
             ― Vou lá em cima escovar os dentes. - Avisei indo em direção à escada.
             ― É mesmo também vou pegar minha escova. - Ouvi a voz delicada de Lídia.
             ― Trouxe a minha né?
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             Agora era a de Léo, subi rápido e não ouvi o final da conversa. Entrei no meu quarto e fui 
direto para o banheiro, sem pressa alguma. Escovei os dentes e passei uma camada de gloss com 
glitter. Olhei para meu reflexo no espelho e disse a mim mesma que não iria ser tão ruim, eu iria,  
olharia, daria minha opinião e viria para casa. Respirei fundo e saí do banheiro desligando a luz 
atrás de mim, dei uma rápida olhada no quarto antes de sair. Néftis dormia tranquilamente em cima 
da cama então deixei a porta aberta para que ela saísse quando quisesse. Eu podia ouvir o barulho lá  
em baixo, eles pareciam bem mais animados do que eu.
             ― Já está pronta? - Mariana perguntou assim que cheguei na sala.
             ― Sim. - Suspirei resignada.
             ― Então vamos lá. - Ela disse pegando sua pequena bolsa prateada.
             ― É isso aí, vamos balançar o esqueleto. - Léo anunciou correndo para a porta.
             ― Até parece que você dança alguma coisa.
             Lídia provocou e eu deixei todos passarem na minha frente e fechei a porta, decidi esperar 
que Mariana tirasse o carro da garagem. Enquanto esperava olhei para as árvores por cima da casa 
do vizinho da frente. Mordi o lábio para reprimir um sorriso ao imaginar Damian se equilibrando 
graciosamente em um galho enquanto me observava. Era um tanto perturbador já que ele se tornava 
praticamente invisível quando queria, podia se mover sem que ninguém notasse. Mas eu gostava da 
ideia de tê-lo por perto, me vigiando, cuidando de mim. 
             ― Vai ficar aí Lavígnia? - A voz da minha prima soou me tirando do meus pensamentos, 
olhei ligeiramente confusa para ela e voltei à realidade.
             ― Já estou indo.  
             Falei enquanto corria pela frente do carro, haviam me deixado o lugar da frente. Abri a porta  
e  entrei,  enquanto  puxava  o  cinto  notei  pelo  espelho  que  ao  contrário  de  Léo  que  era  pura 
empolgação, Lídia parecia apreensiva.
             ― Isso vai ser muito divertido. - Mariana falou enquanto ligava o rádio e logo uma daquelas 
músicas eletrônicas que eu não fazia ideia de quem era começou a tocar.
             ― Mas você está mesmo pensando em fazer sua festa lá Mari? - Lídia perguntou enquanto  
Mariana manobrava o carro para fora do pátio.
             ― Vou ver se lá é legal, se for vai ser lá mesmo. - Ela respondeu e eu olhei pela janela. A noite 
já havia caído completamente e todas as luzes dos postes e das casas estavam acesas.
             ― Não esqueça que tem aquele clube para você ver amanhã. - Lídia lembrou-a e eu tive a  
ligeira impressão de que ela não queria que a festa da Mariana fosse lá.
             ― Ah é mesmo,às dez hein? Não esqueçam.
             ― Pode deixar, ninguém vai esquecer, principalmente eu. - Léo afirmou lá de trás.
             ― Pelo jeito você gosta de uma festa. - Observei.
             ― Ah é, festa é comigo mesmo. - Disse ele antes de voltar a cantar a música que saía do rádio.
             ― Já escolheu uma fantasia? - Mariana perguntou olhando rapidamente para ele pelo 
espelho.
             ― Hum, não ainda não. Mas eu estava pensando em algo como um peão de rodeio ou  
toureiro.
             ― Que tal de bobo da corte? Vai ficar perfeita em você. - Lídia sugeriu com uma risada e  
Mariana e eu rimos também.
             ― Ai, ai já vai começar? - Ralhou ele - Mas não se preocupe também tenho umas sugestões de 
fantasias para você irmãzinha.
             ― Ah é? E quais são? - Desafiou ela.
             ― De carcereira de prisão ou quem sabe de noiva do Drácula, essa última é perfeita para  
você. - Léo disse piscando para ela e eu tive a impressão que aquilo era uma piadinha particular pela 
expressão de Lídia.
             ― Por que você não se fantasia de mímico e fica quieto? Pode começar a praticar agora. - Ela  
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disse parecendo mesmo aborrecida.
             ― Quem fala o que quer, ouve o que não quer, maninha. - Filosofou ele e Lídia sacudiu a 
cabeça voltando o olhar para a janela.
             ― Eu já decidi a minha. - Mariana disse quando o silêncio imperou.
             ― E qual é? - Léo quis saber.
             ― Han-han - Negou Mariana - É segredo, só vai saber na festa.
             ― Ah... assim não vale, dá uma dica pelo menos. - Pediu ele.
             ― Nem uma pista porque é muito fácil de adivinhar. - Disse ela enquanto eu olhava pela  
janela do carro, aquela danceteria era muito longe pois já estávamos quase do outro lado da cidade.
             ― Ah por favor só uma pista, umazinha só. - Léo voltou a pedir.
             ― Já disse que não mas posso dizer que é muito sexy. - Mariana disse com um sorriso.
             ― Uau! - Exclamou ele - Já sei, vai de mulher gato. - Todos riram, inclusive eu.
             ― Não passou nem perto. - Mariana o desiludiu.
             ― O quê?! Mais sexy do que mulher gato não tem, me desculpe.
             ― Tá, então é sexy e misteriosa e não é a mulher gato.
             ― Mulher maravilha então. Sexy e misteriosa. - Disse ele cheio de si.
             ― Não!   
             ― Dançarina de pole dance? - Tentou ele.
             ― Não. 
             ― Stripper?
             ― Não! - Mariana disse franzindo as sobrancelhas.
             ― Então eu desisto. - Rendeu-se ele.
             ― É melhor assim. - Mariana falou antes de voltar a cantar outra música que eu não conhecia.
             ― E você Lavígnia? Já decidiu de que vai? - Agora era minha vez, torci o nariz.
             ― Ainda não. - Respondi.
             ― Ela vai de Lara Croft do Tomb Raider sabe? - Mariana se meteu falando aquela idiotice.
             ― Nossa! Que legal, vai ficar uma gata. - Elogiou ele daquela maneira descontraída e eu me 
endireitei no banco.
             ― Ela está tirando sarro da sua cara Léo - Esbravejei - Eu não vou de Lara Croft, eu nem sei  
que fantasia vou usar. - Protestei e Mariana riu.
             ― É só uma sugestão, você iria ficar perfeita vestida como ela.
             ― Ah... Que pena, você ia arrasar. - Lamentou ele lá atrás e eu sacudi a cabeça. 
             ― Vou arrasar vestida de outra coisa - Murmurei - Ainda está muito longe?
             ― Não, estamos quase chegando.
             Respondeu minha prima e olhei pela janela do carro,  estávamos em uma grande e  
movimentada avenida. Havia muitos postes com lâmpadas brancas ou amarelas.
             ― É ali. - Disse ela apontando sem largar o volante, dei uma rápida olhada. Era um lugar 
grande com vidros espelhados e escuros com palmeiras plantadas na calçada e muitos carros na 
frente.
             ― Quero ver você achar uma vaga para estacionar. - Comentou Lídia enquanto Mariana  
procurava por uma.
             ― Um ponto a menos - Falei - Você vai convidar muita gente e aqui não tem estacionamento 
suficiente.
             ― É verdade - Concordou ela - Um ponto a menos.
             ― Mas é legal. - Disse Léo.
             ― Mas você ainda nem entrou, como sabe que é legal? - Perguntou Lídia.
             ― É o meu instinto maninha, acredite.

Respondeu  Léo  todo  empertigado.  Mariana  conseguiu  encontrar  uma  vaga  sem  muito 
esforço há uns trinta metros da entrada do lugar.  
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             ― Chegamos - Anunciou - Vamos nos divertir.
             Completou ela toda animada e eu soltei o cinto e abri a porta. O ar quente da noite me  
atingiu assim que saí do ar fresco e refrigerado do carro. O ar estava abafado e com o leve odor do  
combustível dos carros que passavam sem parar. Dei uma olhada para o lado enquanto os três iam 
para a calçada, Léo e Mariana estavam elétricos mas Lídia ainda parecia perturbada com alguma 
coisa.
             ― Está tão animada com isso quanto eu não é? - Perguntei caminhando ao lado dela, vi um 
leve sorriso dançar em seus lábios cobertos de batom rosa claro e brilhante. 
             ― Não, não é isso. É que não quero chegar muito tarde em casa já que temos uma viagem 
pela frente amanhã. - Justificou e eu ergui as sobrancelhas achando que aquilo era uma evasiva.
             ― Ah é, Bom Jesus.
             ― Hum-hum - Ela concordou - Não vejo a hora de chegar, estou com saudade de casa. - Disse  
ela cruzando os braços.
             ― Sempre morou lá? - Perguntei só para continuar a conversa, Léo e Mariana há dois metros  
na nossa frente riam como crianças na manhã de natal.
             ― Sim, mas meu irmão sempre vem para cá e resolvi vir junto dessa vez e Léo também.   
             ― Negócios de família? - Indaguei lembrando que Neitan havia me dito que estavam em  
Porto Alegre por aquele motivo, mas ele havia sido discreto.
             ― É, o negócio da família.
             Confirmou ela assim que paramos na frente das portas de vidro escuro que estavam abertas, 
havia dois  seguranças  de terno preto,  que pareciam dois  armários  de cada lado delas.  Mariana 
mostrou  alguma  coisa  que  tirou  da  bolsa  e  um  deles  tirou  a  corda  de  veludo  vermelho  que 
bloqueava  a  passagem.  Passamos  e  entramos  em  uma  espécie  de  saguão  de  piso  de  cerâmica 
amarelada e paredes brancas, mais um par de portas duplas de vidro escuro estavam abertas dando 
para um lugar escuro.
             ― Adorei a entrada. - Mariana comentou olhando para todos os cantos.
             ― É bem legal. - Acrescentou Léo avaliando o lugar com o mesmo olhar especulativo, Lídia  
agora parecia nervosa e o olhar também vasculhava tudo.
             ― É bonito. - Comentou ela delicadamente, fui a única a não tecer comentário algum.
             ― Vamos entrar. - Disse Mariana segurando o braço de Léo e ambos sumiram lá dentro.
             ― Vamos garotas.
             A voz de Léo soou e Lídia e eu trocamos um olhar e um breve sorriso antes de entrar. À  
medida que íamos avançando o escuro era cortado por feixes de luzes coloridas por todas as partes.  
A música - que eu não fazia ideia de quem era - estava tocando alta e havia muita gente, pelo que  
pude ver na grande maioria eram jovens. A maioria deles usavam aquelas pulseiras que brilham 
verdes no escuro, era uma confusão de barulho e luzes que eu decidi que realmente odiava. Lídia 
andava tão perto de mim que seu braço tocava o meu,  Mariana e Léo mais  à frente já  haviam 
começado a dançar ao som da música animada.
             Havia dois grandes ambientes. O salão de baixo onde ficavam as pistas de dança e dava para 
ver o andar de cima pois havia um grande espaço vazado ligando onde estávamos ao primeiro 
andar. Lá parecia ficar um bar pois havia várias mesas e cadeiras e tinha muita gente também, um 
corredor à direta e outro à esquerda ladeados por um corrimão prateado conduziam a duas grandes 
escadas de acesso perto das portas. Olhei para trás e vi que acima das portas de entrada havia um 
grande telão onde passava o clipe da música que tocava, suspirei e me perguntei o que faria até  
Mariana decidir ir embora. 
             ― Vamos beber alguma coisa? - Mariana apareceu do nada com um sorriso enorme com Léo 
ao seu lado. Olhei para Lídia que deu de ombros.
             ― Tudo bem - Disse ela - Vamos Lavígnia? - Ela convidou.
             ― Sim vamos - Eu disse só então me dando conta de que havia esquecido minha bolsa em 
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casa - Droga, esqueci minha bolsa! - Falei meio alto para ser ouvida.
             ― Sem problemas, eu pago.
             Anunciou Mariana e eu assenti, ela foi pulando na nossa frente em direção às escadas perto  
da porta. Fui desviando das pessoas que dançavam por toda a parte, umas segurando copos outras 
de braço dado com alguém. Chegamos à escada da esquerda e fomos subindo desviando de quem 
descia. Por que estou aqui? Me perguntei lamentando muito o fato de ter concordado em ir. Léo ia 
cantando a música e se balançando de uma forma engraçada enquanto caminhávamos até o espaço 
enorme onde ficavam as mesas. 
             ― Você tem razão - Me inclinei para Lídia ao meu lado - Seu irmão não dança nada.
             ― Eu falei. - Lembrou ela com uma risada e Léo se virou um instante.
             ― Eu ouvi isso. - Protestou ele com falso mau humor.
             ― Você tem que aceitar a verdade Léo, você é um desastre. - Lídia aproveitou para reiterar 
enquanto nos sentávamos à uma mesa afastada do espaço aberto por onde se via a pista de dança lá 
embaixo.
             ― Meninas por favor peguem leve com ele - Mariana pediu enquanto sentava - Eu acho Léo - 
Se dirigiu a ele - Que você até poderia dançar muito bem se não tivesse dois problemas.
             ― E o que é? - Léo franziu as sobrancelhas.
             ― Os pés. - Respondeu ela fazendo todos rirem menos ele.
             ― Ah muito engraçado. - Resmungou ele fazendo sinal para um garçom vestido de preto.
             ― Foi engraçado. - Falei.
             ― Muito bom, perfeito Mari. - Elogiou Lídia.
             ― Você está dirigindo - Apontei para Mariana assim que o garçom se aproximou - Não vá 
beber álcool. - Avisei e ela sacudiu a cabeça.
             ― Até parece que eu bebo.
             Resmungou ela antes de pedir um drinque sem álcool. e percebi que como eu ninguém ali  
tomava bebidas com álcool. Pedi um drinque de frutas vermelhas, Léo pediu o mesmo que eu e 
Lídia pediu um refrigerante. Não demorou muito para nossos pedidos chegarem, logo o garçom 
trouxe os copos e colocou na mesa.
             ― E então? O que acharam do lugar? - Mariana perguntou bebericando o drinque.
             ― Eu achei bom, mas você tem que ver aquele clube amanhã também. - Opinou Léo.
             ― Acho que você irá precisar de um lugar maior para a festa. - Disse Lídia. Mariana me 
olhou, dei de ombros meio mal-humorada com aquela confusão.
             ― É um inferno, não faça a festa aqui,é uma bagunça. - Falei com toda sinceridade.         
             ― Eu gostei... - Ela torceu o nariz - Mas tenho que pensar pois não acho que vá caber todo  
mundo aqui mesmo. - Oscilou ela e eu suspirei, seria ótimo que não fosse ali mesmo.
             ― E outra que é muito longe. - Acrescentei e ela sacudiu a cabeça.
             ― É mesmo.
             ― Vou dar uma volta e ver se encontro algum conhecido. - Falou Léo se levantando.
             ― Ele quer é arrumar uma garota. - Denunciou Lídia com um meio sorriso.
             ― É, vou me dar bem. - Disse ele se distanciando.
             ― Boa sorte.
             Desejou Mariana com uma risada. Peguei meu copo e provei o drinque, estava muito bom. 
Lídia e Mariana começaram a conversar sobre alguma coisa que eu não prestei atenção enquanto 
olhava ao redor. Até que o lugar era bem bonito, era grande e moderno, mas eu duvidava um pouco 
que meu avô e a mãe de Mariana quisessem ir até lá, eles odiariam.
              ― Onde fica o banheiro? - Perguntei olhando ao redor.
              ― Acho que fica lá embaixo. - Mariana disse.
              ― Já volto. - Eu disse me levantando.
              ― Não vá se perder nessa bagunça, senão a gente nunca mais vai se encontrar!Brincou Lídia 
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e eu ri.
              ― Vou tentar.
              Falei enquanto caminhava, de repente um clipe que eu conhecia começou no enorme telão e 
a figura inconfundível da Lady Gaga surgiu no clipe Bad Romance. Finalmente uma música que eu 
gostava. Desci as escadas enquanto o pessoal parecia ter ficado mais animado com Bad Romance pois 
de  repente  parecia  que  todo mundo tinha  resolvido  dançar.  Foi  meio  difícil  caminhar  entre  as 
pessoas que pulavam em todo o lugar, eu estava no meio da pista de dança e rodeada de jovens.
             Só então me dei conta de que não estava com meu celular, eu queria ir até o banheiro  - já que  
o barulho devia estar menor lá dentro - para ligar para Damian. Eu queria avisar a ele onde estava 
mas pelo jeito teria que voltar e pedir o celular de Mariana emprestado, suspirei exasperada. Tentei  
dar a volta e notei uma coisa que não tinha visto antes pois devia estar desligada, entre a pista de 
dança que eu estava e a outra ao lado havia uma parede d'água. Era muito bonita pois era iluminada 
por luz azul e a água parecia da mesma cor.
             Vi que o nome do lugar piscava em verde dentro da parede d'água, Ritimus Noturnus piscava 
bem no meio. Estreitei os olhos pensando conhecer aquele nome, tentei me concentrar o que era um 
pouco difícil com as pessoas esbarrando em mim o tempo todo. Ritimus Noturnus, repeti em minha 
mente e repeti outra e outra vez até que lembrei e congelei. Aquele era o nome no cartão que eu 
havia encontrado nas coisas que o doutor tinha guardado de uma vítima, aquele era o lugar onde 
aquela pessoas estava antes de ser atacada. De repente senti um frio enorme correr pelo meu corpo, 
levantei os olhos e vasculhei entre as pessoas temendo encontrar alguém. Um espasmo
de horror me tomou ao encontrar uma figura esguia no andar de cima,  com uma das mãos no 
corrimão, seus olhos frios me fitavam com arrogância. Minha respiração ficou presa na garganta.       
             Era ele, Juan. O vampiro que queria me matar e eu estava sozinha entre um monte de 
humanos indefesos. Ele estava parado bem perto do topo da escada, seus olhos diziam tudo, eu 
precisava sair dali imediatamente. E não podia sair pela porta da frente, ele não hesitaria me pegar 
ali mesmo, um riso irônico e vitorioso apareceu em sua boca enquanto me olhava. Senti o pânico  
começar a me dominar, olhei para os lados mas não vi Léo em lugar algum, Lídia e Mariana estavam 
fora do meu raio de visão lá em cima e elas não poderiam fazer nada. Olhei desesperadamente para 
todos os lados e do outro lado da parede d'água vi em vermelho os dizeres Saída de Emergência em 
cima de uma porta bem no fundo do salão. A música tocava muito alta e as luzes que piscavam me 
confundiam, parecia um pesadelo. Eu estava vivendo um pesadelo, saí  abrindo caminho entre as 
pessoas como eu podia, ouvi resmungos e reclamações mas é claro que não parei para me desculpar, 
eu tinha que sair de lá o mais rápido o possível.
             Não olhei para trás e naquele momento não pensei em nenhum dos que estavam comigo,  
daria  alguma  explicação  mais  tarde  -  se  eu  pudesse.  Caminhei  o  mais  rápido  que  consegui  e 
empurrei a grande porta branca e saí em uma rua deserta e pouco iluminada. Olhei para os lados  
decidindo qual seria o melhor caminho, eu precisava contornar a quadra e voltar à avenida. Eu tinha 
que pegar um táxi e sair dali, mas eu não podia ir até a minha casa pois ele iria me seguir e descobrir  
onde eu morava. A porta bateu atrás de mim e eu pulei com o susto, meu coração martelava. Corri  
para frente,à esquerda, não havia janelas daquele lado era como se ali fosse deserto.
             Eu podia ouvir somente o som do salto das minhas sandálias batendo no chão, não precisava  
disfarçar meu desespero pois não tinha ninguém por ali para reparar nele. Corri até o fim da quadra 
e dobrei a rua, era um longo corredor escuro e estreito mas eu podia ver os carros passando na 
avenida lá longe. Corri sem pensar duas vezes mas no meio do caminho, vi no fim do corredor uma 
figura escura e  esguia,  não era Juan.  Mas ele  parou e ficou me olhando fixamente,  bloqueando 
minha passagem. Estava claro que também era um vampiro, andei alguns passos para trás ofegando 
violentamente e me virei voltando a correr para a outra rua.
             Os prédios eram altos e de tijolos vermelhos, pareciam depósitos e a rua era iluminada por  
lâmpadas brancas nos poucos postes. Havia também algumas lixeiras grandes em pontos remotos, 
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olhei várias vezes para trás, mas não vi ninguém. Dobrei em um viela escura sem olhar muito bem, 
não deu tempo de me arrepender por ter entrado nela. Havia uma parede e um pequeno corredor,  
me apressei e dobrei passando rapidamente por ele. O escuro era total, eu estava em um estreito 
corredor entre dois depósitos enormes.
             O desespero já havia me tomado, eu precisava voltar à avenida, Juan não iria se expor na  
frente de outros humanos. Tinha uma luz azulada vindo do fim daquele corredor e eu me apressei,  
quando saí me deparei com um beco largo mas não muito comprido. Uma grande parede de tijolos 
vermelhos estava do outro lado da rua em que antes eu estava, a luz vinha de um poste que estava 
fora do beco. Tudo era silêncio e eu me senti sem saída, sacudi a cabeça rapidamente me forçando a  
pensar no que faria.
             Minha respiração ofegante não me deixou correr muito, tentei ser rápida mas parei no meio 
do beco. Algo em mim me alertava de que o perigo estava iminente e eu precisava me controlar.  
Ouvi um barulho vindo do pequeno corredor pelo qual eu tinha vindo e me virei apavorada, porém 
só vi o escuro. Me virei para voltar à rua e quase desmaiei de susto e horror, ele estava ali bem na  
minha frente, Juan. Ele estava parado bloqueando minha passagem, seu rosto não tinha expressão 
alguma. Meu peito arfava violentamente e eu respirava pela boca com força, meu coração saltava 
enlouquecidamente. Um meio sorriso de repente estampou seus lábios finos e um barulho atrás de 
mim fez com que eu me voltasse para trás, era o outro que eu havia visto. Me virei de modo a não 
ficar de costas para nenhum deles e fui caminhando para trás até minhas costas baterem na parede.
             ― Ainda não consigo acreditar que tenha vindo até mim Lavígnia, foi muito gentil em me 
poupar  o  trabalho  de  continuar  procurando  você.  -  Juan disse  tão  calma e  educadamente  que 
confundiu meu cérebro já  entorpecido pelo  medo.  -  Você  não tem ideia  de  como estava difícil  
encontrá-la, devo agradecê-la por essa gentileza.
             ― Ela não é de falar muito. - Disse o outro no meu lado esquerdo, os dois estavam cerca de 
um metro e meio de mim.
             ― E nem vai precisar falar por enquanto, agora o que você acha de darmos uma voltinha 
Lavígnia?
    Juan perguntou com um sorriso hipócrita, tanto ele como o outro vestiam jeans. Juan usava 
uma camiseta roxa e o outro uma azul. A ideia de ir a qualquer lugar com ele era apavorante, ele iria 
me matar, me encostei mais ainda contra a parede e ele riu com desdém.
             ― Ora, ora Lavígnia não precisa ficar com medo ainda, preciso de você viva até pegar seu 
amigo Caçador. Até eu colocar as minhas mãos nele você pode ficar tranquila porque ninguém vai 
machucá-la... muito. - Disse ele para meu horror, o outro riu com as palavras de Juan como se aquilo 
fosse engraçado.
             ― Agora se me permite. - Juan estendeu a mão para mim e eu arfei empurrando mais minhas  
costas contra a parede.
             ― Não! - Falei em um fio de voz e ele fez um muxoxo enquanto sacudia a cabeça.
             ― Acho que você ainda não entendeu, você não tem escolha, vai vir comigo e vai atrair seu  
Caçador até onde eu mandar entendeu? - Agora a voz dele soava ameaçadora.
             ― Não sei do que você está falando. - Consegui falar por entre meu desespero, eu não tinha  
saída, estava nas mãos dele.
             ― Sim você sabe - Juan disse agarrando meu braço em um movimento extremamente rápido - 
E vai fazer tudo o que eu mandar se quiser viver um pouco mais,é claro. - Ameaçou ele enquanto 
sua mão esmagava meu braço, doía muito..
             ― Tire as mãos dela!
             Uma voz furiosa soou atrás de Juan que me soltou imediatamente para olhar quem estava  
falando. Segurei meu braço onde ele havia apertado e olhei confusa para quem tinha falado e logo o 
alívio que senti foi tanto que quase desmaiei. Era Damian.
             ― Saia de perto dela agora Juan. - Damian rosnou entre os dentes e eu me apavorei, ele 
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estava assustador.
             ― Damian - Juan levantou as mãos tentando acalmá-lo - Escute, essa humana vai nos levar 
até  a última ameaça contra  a  nossa existência...  -  Juan não conseguiu terminar a  frase  pois  seu 
pescoço foi agarrado pela mão de Damian que o levantou do chão.
             ― Eu disse que era para você ficar bem longe dela, que parte você não entendeu?

Damian perguntou furiosamente, eu podia ver como sua mão apertava o pescoço de Juan 
que segurou seu pulso com as duas mãos.
             ― Me escute - Juan pediu com a voz falhada pelo sufocamento - Ela é nossa inimiga você 
sabe, precisamos acabar coma raça deles... de todos eles.
             Ouvi um grunhido feroz escapando da garganta de Damian como resposta. Ele me olhou e  
fiquei paralisada diante do que vi, seus lindos olhos azuis esverdeados agora tinham um tom de 
vermelho intenso e assustador, ele estava com raiva.
             ― Você está bem?

Perguntou ele e eu fiz que sim petrificada diante daquela cena. Damian voltou a olhar para 
Juan que lutava inutilmente para se libertar.
             ― Você tem muitas coisas para explicar para Luther e Crison e eles estão ansiosos para 
colocar as mãos em você sabia? - Damian perguntou a Juan que pareceu temer a ideia.
             ― Dick! - Juan se dirigiu ao outro que fez menção de atacar Damian.
             ― Você fica aí - Damian ordenou com tal autoridade que ele estacou, a ameaça na voz dele  
era de dar medo até mesmo em outro vampiro - É com Juan que temos que nos acertar.
             ― Mas Damian, você não pode passar a eternidade defendendo esses humanos, eles não são 
nada. - Juan argumentou inutilmente, meu coração batia tão forte que eu tinha a impressão de até  
poder escutá-lo.
             ― É, Juan tem razão - Dick se meteu - Fique do nosso lado, eles não são nada, são apenas  
nossa diversão, nossa comida, são a nossa caça. - Ele disse com arrogância e o olhei sem conseguir  
acreditar.
             ― Errado.
             Uma voz de trovão soou vinda de trás de Dick logo depois de um pequeno tremor abalar a  
rua, como se algo pesado e silencioso tivesse atingido o chão. Damian, Juan e eu olhamos ao mesmo 
tempo para  Dick  que  estava  com os  olhos  arregalados  e  fixos.  Olhei  para  seu peito  onde algo 
prateado brilhava na altura do coração, chamas surgiram de dentro do corpo dele que começou a se 
desmanchar em cinzas pesadas e incandescentes que desciam para chão.
             Cinzas pesadas escorriam pelo fio da lâmina que lhe havia traspassado o coração. Atrás do 
corpo do vampiro que virou cinzas em poucos segundos, surgiu uma figura desconhecida, mas que 
eu fazia ideia de quem fosse. Alto e forte, vestido com uma roupa escura, um casaco de moletom 
azul escuro sem mangas e com capuz lhe cobrindo a cabeça. Os olhos ocultos por trás dos óculos  
escuros espelhados de azul, um lenço amarrado para trás sem deixar sobras cobria o resto do seu 
rosto.  As calças e as botas eram pretas,  ele puxou a espada rapidamente e endireitou a postura 
rápido com um raio.
             ― Vocês são a caça. - Corrigiu ele com a voz firme, Damian largou do pescoço de Juan 
atirando-o para o lado, ele cambaleou um pouco e logo endireitou-se.
             ― É ele Damian, ele é o Caçador.
             Juan disse com raiva segurando o pescoço e eu abri a boca sem acreditar, finalmente eu o via 
e ele era mesmo real, finalmente eu estava cara a cara com o Caçador. Por um momento ninguém 
falou nada, olhávamos para o Caçador e ele nos olhava.     
             ― Da última vez que o vi, estava acompanhado de outro morcego mutante como você para  
atacar uma garota e agora está atacando com um grupinho maior, não sabe que três contra uma é 
covardia Juan?
             O Caçador perguntou calmamente mas com a raiva clara em sua voz jovem, eu estaquei. Ele  
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tinha acabado de descrever o sonho que eu tive a mais de um mês onde Juan e outro atacavam uma 
garota loira e ele, o Caçador, tinha dito algo parecido. Não podia ser possível.   
             ― Não seria se você não estivesse sempre por perto para atrapalhar. - Rosnou Juan.
             ― Ah me desculpe - Ele disse com falso pesar - É que matar coisas como você é o meu  
passatempo preferido.
             O Caçador disse em tom de deboche, ele realmente não parecia ter medo. Parecia somente  
avaliar a situação com calma enquanto girava a espada em uma velocidade impressionante, por fim 
ele pareceu decidir não usá-la e com outro movimento rápido a guardou na bainha presa às suas 
costas.
             ― Eu te falei Damian, foi só eu chegar perto dela - Juan apontou para mim - Para ele  
aparecer, eles estão juntos nisso. - Juan acusou parando um pouco atrás do ombro de Damian que 
olhava parecendo confuso para o recém chegado.
             ― Fique quieto Juan. - Damian ordenou, senti que por trás das lentes escuras e espelhadas 
dos óculos, o Caçador me olhou.
             ― Deixe ele falar pois serão suas últimas palavras. - Ameaçou.
             ― É uma pena estragar seus planos, mas Juan tem coisas a tratar com minha família primeiro.
             Damian falou no mesmo tom de voz do Caçador, eu olhei atônita de um para o outro, eu  
tinha medo que eles lutassem. Não queria que se machucassem, olhei para o Caçador enquanto 
minha respiração ainda era irregular, era impossível ver quem ele era. Tudo que se podia ver eram 
seus braços fortes de músculos muito bem definidos, o capuz fazia sombra sobre seu rosto. E ele 
usava luvas pretas que deixavam os dedos à mostra, como luvas de motoqueiro.
             ― Você... - O Caçador parecia olhar fixamente para Damian que franziu rapidamente as  
sobrancelhas.
             ― Eu o quê? - Desafiou ele.
             ― Sei quem é você, um imortal, protegido por aquele trato estúpido. Portanto saia da frente já 
que infelizmente não posso matar você também, por enquanto. - Ele disse com raiva.
             ― Então vocês ainda respeitam o trato. - Afirmou Damian parecendo surpreso.
             ― Os Von Otman tem palavra, bem diferente de vocês. O morceguinho mutante aí está  
atacando inocentes e ele é da sua família. - Acusou o Caçador,  eles pareciam nem notar que eu 
estava ali.
             ― Vamos dar um jeito nele. - Falou Damian.
             ― Não, eu vou.
             Disse o Caçador puxando tão rápido uma arma que só notei quando a arma preta já 
estava apontada na direção dos dois. Tudo aconteceu muito rápido, a rajada de tiros silenciosos saiu 
da arma do Caçador na direção de Damian que saiu da trajetória delas sendo mais rápido que as 
próprias, pareceu uma coisa meio Matrix. Juan não teve a mesma sorte, foi atingido no braço antes 
de se jogar contra a parede, as balas deviam ser de prata. Ele gritou enquanto segurava o braço onde 
a bala tinha atingido. Olhei confusa e assustada enquanto em um salto Damian se colocava na frente 
dele outra vez. O Caçador pareceu furioso e com razão.
             ― Eu já disse para sair da frente a não ser que queira morrer também. - A voz dele soou 
irritada.
             ― E eu já disse que Juan é um problema meu e da minha família Caçador.
             ― Eu tô me lixando para seus problemas, se não sair da frente vou acabar com você também 
e dane-se esse maldito trato. - Ralhou o Caçador parecendo muito bravo.
             ― Se quiser tentar, fique à vontade. - Damian desafiou me surpreendendo, ele estava  
defendendo Juan ou meu cérebro entorpecido estava me enganando?
             ― Como quiser, mas depois de acabar com seu irmãozinho.
             Mal o Caçador acabou de falar e Juan saltou sobre ele como um tigre que salta sobre sua  
presa. Damian se abaixou bem rápido e Juan passou por cima dele em direção ao Caçador que o 

            ♦             ♦ 298298  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

repeliu com um soco tão forte que ele foi atirado no ar até parar no chão perto de mim. Damian  
pareceu confuso entre me tirar dali ou levar Juan para ser julgado por Crison e Luther, ele pareceu 
se decidir por mim e veio na minha direção. Mas ele não conseguiu se aproximar, pois o Caçador se 
colocou entre nós dois e o atingiu com uma força absurda, capaz de jogar Damian contra a parede 
oposta que tremeu com o impacto.
             Eu me apavorei e olhei para as costas da figura enorme do Caçador à minha frente, ele virou-
se para me olhar e esse foi o instante que Damian aproveitou para devolver o golpe, mas o Caçador 
apenas se inclinou para trás encostando uma das mãos no chão. Ele girou a perna muito rápido 
fazendo que  Damian caísse  no  chão  com a  rasteira,  o  Caçador  saltou por  cima dele  com uma 
agilidade absurda e deu sobre Juan que tinha se levantado e tentava fugir.
             Damian tentou outra vez se aproximar de mim mas o Caçador estava ali outra vez para o  
impedir e Juan caído no chão outra vez. Damian que parecia claramente não querer o confronto  
desnecessário com o Caçador pareceu mudar de ideia e eles começaram a lutar. O Caçador pareceu 
intrigado por meio segundo mas atingiu Damian com um golpe tão forte que o som pareceu de duas 
pedras batendo uma na outra. Damian revidou acertando-o com vários golpes em uma velocidade 
inacreditável mas o Caçador era mesmo mais rápido - como ele havia me dito - e desviou-se da 
maioria dos golpes.
             Quando se atingiam o som era ensurdecedor, eu me abaixei e olhei para o lado, eles pareciam 
ter esquecido-se de Juan que me olhou com uma raiva absurda. Ele estendeu a mão com a clara 
intenção de agarrar meu pescoço, eu me encolhi, mas a mão dele foi segurada por outra forte com 
uma luva preta há centímetros do meu rosto. O Caçador o levantou do chão como se Juan fosse de 
papel e o girou no ar atirando-o contra a rua com muita força. Juan ficou estatelado no chão que 
chegou a tremer quando o Caçador o atingiu com ele. Damian aproveitou a distração do Caçador 
para se aproximar de mim, desta vez conseguiu, ele segurou minha mão e me puxou.
             ― Venha.
             Ordenou ele e eu teria com muita alegria me atirado em seus braços se o Caçador não tivesse 
surgido de repente e o atingido com um golpe tão forte que o fez recuar vários metros, eu gritei. 
             ― Não vai encostar nela vampiro.
             A voz do Caçador era irritada e até mesmo revoltada, ele claramente pensava que eu estava  
em perigo e estava tentando me defender, eu o olhei confusa em um misto de admiração e raiva.  
Damian  cambaleou  um  pouco  prendendo  a  atenção  do  Caçador  por  um  instante  que  Juan 
aproveitou para se colocar de pé,  Juan tentou acertá-lo quando ele se virou para vê-lo.  Mas foi 
atingido por um golpe no peito que o atirou contra a parede de tijolos vermelhos do outro lado da 
rua. Juan atingiu a parede com tanta força que alguns tijolos racharam, eu o olhei ofegante sentindo 
seu olhar em meu rosto por um segundo.
             Ele havia me salvado. Damian me olhou também como se desculpasse por aquilo. O Caçador 
pareceu ainda mais enfurecido, ele queria Juan mas Damian o impedia de pegá-lo quando tentava 
me tirar dali. Eles se olharam por uma fração de segundo e trocaram golpes rápidos enquanto se 
moviam pelo beco como dois raios, era difícil acompanhá-los pois eles eram pouco mais que duas 
sombras escuras se deslocando numa velocidade absurda. 
             ― Por que não mostra o rosto? 

Damian perguntou saltando em cima da lixeira fechada do outro lado. O Caçador saltou 
sobre ela também parando na frente dele.
             ― Porque não tenho que te dar explicações.
Devolveu ele antes de desferir um golpe contra Damian que em meio segundo estava no chão outra 
vez, mas não tinha caído.
             ― Ah... Pensei que era por medo de irmos atrás de você depois.
Damian provocou e o Caçador já estava na frente dele outra vez.
             ― Não tenho medo de nenhum de vocês.
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             Ele disse antes dos dois voltarem a se atingir e desviar de golpes super rápidos. Damian  
conseguiu acertá-lo com muita força mas o Caçador não caiu. Ele girou no ar e apoiou os pés e uma 
das mãos no chão deslizando pela rua até onde Juan estava. O Caçador endireitou a postura e Juan 
tentou se levantar para atingi-lo mas vi quando o Caçador simplesmente bateu a palma da mão na 
testa de Juan fazendo-o desmoronar de novo no chão.
             ― Você fica quietinho aí.  
             Ouvi-o dizer, mas seu olhar estava em Damian, o foco de sua raiva parecia ter mudado. Ele  
poderia matar Juan naquele momento, mas pelo jeito ele estava mais preocupado comigo.
             ― Venha.
             Damian ordenou segurando meu pulso, eu não tive nem escolha porque em meio segundo  
eu estava em seu braços e no instante seguinte ele saltava para cima de um dos depósitos. Paramos 
em uma laje grande e quadrada por um momento e lá estava ele outra vez, o Caçador. Ele realmente 
parecia ter desistido de Juan ou porque estava com muita raiva de Damian tê-lo atrapalhado ou 
porque achava que eu estava em perigo, ou as duas coisas. 
             ― Solte ela vampiro, estou falando sério. - O Caçador ordenou com sua voz tingida pela  
raiva, e eu descobri que o motivo dele, era eu.
             ― Saía do meu caminho Caçador porque eu não vou deixá-la.
Damian rosnou e eu me apavorei, o Caçador inclinou levemente a cabeça como se realmente não 
tivesse entendido.
             ― Não vai a lugar algum com ela, mesmo que eu tenha que matar você para isso.
Ameaçou ele e Damian me colocou no chão depressa.
             ― Abrigue-se.
             Damian ordenou me empurrando delicadamente para o lado. Foi tudo muito rápido, eu vi 
quando o Caçador se colocou em uma posição estranha como um animal feroz prestes a atacar. Ele 
curvou o corpo e Damian fez a mesma coisa, eles iriam se atacar outra vez enquanto quem realmente 
devia ser punido devia estar fugindo. Eu precisava fazer com que parassem, então não pensei antes 
de me atirar entre eles.
             ― Parem! - Gritei torcendo para que não ser atingida e morrer ali mesmo.
             ― Lavígnia!
             A voz de Damian soou aterrorizada e furiosa ao mesmo tempo. Levantei o rosto e o olhei,  
seus  olhos  estavam  mais  claros  mas  ainda  vermelhos.  Virei  para  o  Caçador  que  parecia  ter 
congelado no lugar, eu o havia surpreendido.
             ― Não pode lutar com ele Damian. - Disse eu à beira de um ataque de pânico.
             ― O quê? - Damian estava visivelmente confuso. Pisquei várias vezes enquanto tentava  
respirar normalmente.
             ― Você não infringiu o trato - Falei em voz alta e virei para o Caçador - E eu não estou em 
perigo, enquanto vocês estão perdendo tempo nessa luta inútil o verdadeiro culpado está fugindo.  
             Minha voz soou urgente, mesmo por trás das lentes escuras eu podia sentir o olhar confuso 
do Caçador em mim. Ele ficou daquele jeito, petrificado por uns dois segundos e então olhou para 
baixo onde Juan devia estar e já não estava mais ali. Havia sumido tão rápido que nem me dei conta 
de seu movimento, senti quando Damian segurou meu braço -  não com a gentileza de sempre - e 
me virou para ele, parecia com raiva.
             ― Por que fez isso? Poderia ter se machucado ou até morrido! - Ralhou ele e eu pisquei.
             ― Porque vocês não tem porque lutar, ele está atrás de Juan e não de você!
Retruquei e Damian me puxou para seus braços.
             ― Depois falamos disso, agora tenho que tirar você daqui.
             Damian disse rápido e eu fechei os olhos sabendo que ele saltaria dali e foi o que aconteceu. 
Senti  o  vento em meus cabelos  enquanto ele  saltava por  cima dos  telhados  até  que finalmente 
paramos. Estávamos aparentemente longe e vi a moto dele estacionada em um canto escuro, ele 
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estava na minha frente em um milésimo de segundo depois de me largar no chão. A moto rugia no  
silêncio da rua deserta enquanto me esperava.
             ― Suba. - Ordenou ele.
             ― Mas Mariana está lá sozinha. - Argumentei.
             ― Suba!
             Repetiu ele com raiva e eu suspirei, não havia tempo para discutir. Obedeci e subi na moto,  
Damian mal esperou que eu me equilibrasse e disparou com a moto pela rua. Apertei mais meus  
braços contra o corpo dele enquanto escondia o rosto em seu ombro.
             ― Para onde estamos indo?
             ― Para bem longe daqui. - Ele disse alto, nunca tinha ouvido a voz dele tão irritada.
             ― Mas minha prima está lá! - Gritei.
             ― Juan quer você e não ela, deve se preocupar com a sua segurança.
             Ele disse azedo e eu fechei os olhos outra vez, o vento provocado pela velocidade secava  
meus olhos deixando uma sensação incômoda. Escondi meu rosto outra vez no ombro dele, minha 
cabeça  estava  uma  bagunça  e  eu  não  conseguia  pensar  direito.  Estava  muito  preocupada  com 
Mariana mas também não queria ficar no mesmo lugar em que Juan estava.  Percebi que ele fez 
muitas  curvas  e  pegou  vários  atalhos  durante  vários  minutos,  eu  não  estava  entendendo  pois 
parecia que estávamos percorrendo a cidade inteira.
             ― Damian para onde estamos indo?
             ― Estou criando um rastro falso com seu cheiro para despistar Juan.
             Explicou ele mas eu não entendi direito, a menção do nome de Juan me fez estremecer.  
Durante mais uma meia hora percorremos ruas e avenidas, becos e vielas até que ele parou em um 
pátio escuro.   
             ― Desça.
             Ele ordenou e eu obedeci imediatamente, saltei para fora da moto e estremeci outra vez.  
Estávamos em frente à uma casa branca de dois andares que parecia antiga,  as janelas de vidro 
mostravam que nenhuma luz estava ligada dentro da casa. Não pude ver muita coisa, mas a luz 
prateada da lua cheia revelava o contorno de várias  árvores  grandes e  frondosas  ao redor.  Era 
assustador e eu paralisei enquanto olhava para a casa às escuras, havia também a melodia conhecida 
de Para Elisa de Bethoveen vinda de um piano. Eu bem que queria ter mais tempo para entrar em 
pânico mas mal saí da moto e Damian segurava minha mão enquanto andávamos pelo gramado em 
direção à porta.
             ― Onde estamos? - Perguntei alarmada assim que subimos os dois degraus do hall de  
entrada, a música parou completamente.
             ― Na minha casa, em uma delas pelo menos.
             Damian falou abrindo a porta e me puxando para dentro. As palavras dele tiveram o efeito 
de uma balde de água gelada sobre mim, eu estaquei no escuro enquanto ele fechava a porta ao 
mesmo tempo me que a luz era ligada.   
             ― E o que eu estou fazendo aqui?
             Indaguei sentindo o pavor me dominar. Damian não me respondeu pois no instante seguinte  
à minha pergunta alguém apareceu do nada parando na frente de Damian, eu quase morri de susto 
dando um passo para trás.
             ― O que aconteceu? - A linda e loura Harriet perguntou disparando os olhos de mim para 
Damian.
             ― Juan a encontrou.
             Ele disse no exato momento que eu levei outro susto, surgindo do nada como se tivesse  
atravessado a porta, outro deles apareceu parando uns dois metros à minha direita. Quase tive uma 
síncope. 
             ― Juan?! - O recém chegado repetiu parecendo atônito, eu pulei para o lado e me escondi  
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atrás do ombro de Damian enquanto segurava seu braço.
             ― Sim, eu estava procurando na zona norte quando ouvi a voz dele - Damian falava bem 
rápido e eu sentia os olhos curiosos dois dois em mim - Quando cheguei Juan estava com as mãos 
nela. - Damian disse entre dentes.
             ― Ah não. - A voz delicada de Harriet soou alarmada, será que o fato de Juan se aproximar  
de mim era pior do que eu pensava?  
             ― Zona norte, droga eu sabia. - O outro xingou parecendo contrariado.
             ― Isso nem é o pior, o Caçador apareceu e nós lutamos, Juan aproveitou para fugir.
Damian falou enquanto os outros dois pareciam estátuas.
             ― Você lutou com ele? Damian o que deu em você?
             O outro perguntou parecendo incrédulo, ele era mais alto que Damian e seus cabelos eram  
castanhos e lisos. Ele era incrivelmente bonito, lembrava o Tom Cruise no filme Missão impossível só 
que mais bonito, ele usava camiseta azul clara e calça jeans.   
             ― Não na frente dela.

Damian murmurou entre dentes inclinando levemente a cabeça para me indicar, os olhos 
dele se voltaram curiosos para mim e um leve sorriso curvou os lábios dele. 
             ― Ah... ela. 
             Era impressão minha ou tinha um certo toque de divertimento na voz dele? Damian segurou 
minha mão e me puxou delicadamente para a frente dele. Eu estava apavorada por estar entre três 
vampiros, eu nem queria imaginar minha expressão mas fazia uma certa ideia. O sangue parecia ter 
sumido do meu rosto e eu me sentia gelada, aquela definitivamente era uma das piores noites da  
minha vida. 
             ― Lavígnia - Ele indicou os dois - Esses são Harriet e Bruce. Harriet, Bruce essa é a Lavígnia. -  
Damian nos apresentou mas eu não consegui falar nada.
             ― Que bom poder finalmente conhecê-la. - Harriet disse com delicadeza.
             Bruce me olhou parecendo indeciso por um tempo, então levantou uma sobrancelha e sorriu  
de canto.
             ― É um prazer. - Disse ele me avaliando.
             ― Oi. - Murmurei insegura e ouvi Damian rir atrás de mim. 
             ― Pode ficar tranquila, aqui ninguém vai fazer mal para você. - Ele assegurou enquanto eu  
olhava de um para o outro.
             ― Estou contando com isso. - Sussurrei ouvindo risinhos.
             ― Está segura conosco Lavígnia, principalmente comigo.
             Harriet falou com o que me pareceu escárnio enquanto olhava para os irmãos. Foi então que  
notei que os olhos dela eram diferentes dos demais, tinham um tom lindo e diferente de lilás. Seus 
olhos pareciam duas ametistas cristalinas, era pálida assim como Bruce e Damian e havia mechas cor 
de rosa em seu cabelo loiro comprido.
             ― Não vá começar por favor - Pediu Damian - Preciso que faça um coisa.
             ― Claro. - Prontificou-se ela.
             ― Troque de roupa com ela e crie um rastro pela zona norte que leve Juan para bem longe, 
entendeu? - Damian expôs enquanto ela sacudia a cabeça assentindo.   
             ― Tudo bem, pode vir comigo Lavígnia? - Convidou ela e eu olhei insegura para Damian que 
colocou a mão em minhas costas.
             ― Vá, você está segura com qualquer um de nós.
             Afirmou ele me empurrando levemente na direção dela, respirei fundo enquanto caminhava.  
Odeio minha vida! Pensei com raiva enquanto a seguia. Pelo canto do olho notei quando Damian e 
Bruce estavam conversando em voz baixa no fundo da grande e vazia sala branca. Harriet imitou 
Damian e colocou a mão em minhas costas me conduzindo para uma escada grande no canto à 
direta, me retraí ao toque dela.
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             ― Venha, temos que fazer isso rápido. - Ela disse enquanto subíamos as escadas, procurei ser  
rápida. Harriet me conduziu por um andar escuro e espaçoso como o debaixo até entrarmos em um 
quarto. 
             ― Vou pegar uma roupa minha para você vestir. - Anunciou ela sumindo na escuridão do 
quarto.
             ― Hum-hum. - Concordei olhando para o escuro, eu estava com medo de dar mais um passo  
e tropeçar em alguma coisa, então congelei no meu lugar.
             ― Ah me desculpe - Ouvi enquanto a luz se acendia - Esqueci que humanos não enxergam no 
escuro.
    Desculpou-se ela, dei uma rápida olhada pelo quarto. Não era muito maior do que o meu, 
não havia muita coisa também. Tinha uma cama grande de madeira pesada e parecia antiga assim 
como o guarda-roupa de mogno antigo, havia duas cadeiras de com estofado verde perto da janela e 
uma mesinha. Tinha um notebook e uma mala berta sobre a cama, Harriet mexia nela enquanto 
procurava uma roupa dela para que eu vestisse.  
             ― Era você que estava tocando?
             Perguntei para quebrar o silêncio perturbador, pude ver seu sorriso enquanto suas mãos  
voavam pelas roupas que incrivelmente pareciam intocadas no instante seguinte.
             ― Sim, adoro os clássicos.
             Disse ela erguendo uma roupa bem parecida com a minha. Um macaquinho branco mas com  
mangas curtas que cobriam os ombros, botões na frente e uma faixa para amarrar no quadril. 
             ― Gosta desse?
             ― Claro. - Falei enquanto o pegava.
             ― Então me dê suas roupas, vamos seguir o plano de Damian.
             Ignorei o constrangimento e comecei a tirar minhas roupas, tirei o macaquinho e o top e os 
estendi para Harriet que os vestiu em dois segundos. Demorei bem mais que ela para me vestir,  
Harriet desapareceu e voltou em meio segundo. 
             ― Você acha que isso vai dar certo? - Perguntei insegura enquanto fechava os últimos botões, 
ela me olhou como se a resposta fosse óbvia.
             ― É claro. Damian não vai deixar que Juan volte a se aproximar de você,é muito importante  
para ele. Agora coloque isso,é o meu perfume. - Harriet estendeu um sofisticado frasco de perfume, 
franzi as sobrancelhas enquanto o pegava.
             ― E por que isso? - Quis saber.
             ― Juan não seguiria meu cheiro, temos que tentar confundi-lo.

Ela  disse  com  praticidade  e  eu  passei  duas  borrifadas  do  perfume,  era  muito  bom  e 
totalmente diferente do meu.
             ― E porque ele não seguiria seu cheiro? - Estranhei enquanto devolvia o frasco.
             ― Porque eu daria uma surra nele, agora vamos. 
             Harriet disse sumindo pela porta, me esforcei para segui-la, quase tive que correr enquanto  
andávamos pelo corredor, de soslaio percebi que ela havia ficado muito bem com minhas roupas. 
Droga de noite, pensei me dando conta de que devia ter dado ouvidos à minha intuição que dizia  
para eu não ir naquela maldita danceteria. Assim que coloquei o pé no primeiro degrau da escada 
Damian apareceu no final dela imediatamente, Harriet deslizou do meu lado para a sala em um 
piscar de olhos, desci o mais rápido que consegui.
             ― Vou levá-la para casa e depois vou voltar para a zona norte com Bruce para procurar Juan.  
- Ele anunciou me puxando bem rápido e passando o braço pela minha cintura.
             ― Damian, ele me viu com Mariana - Falei desesperada - Ela está em perigo.
             ― Harriet vá para a danceteria Ritimus Noturnus e vá para o norte, marque bem os lugares. -  
Ele ordenou à irmã.    
             ― Certo. - Harriet disse antes de sumir pela porta como um raio.  
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             ― Mariana ainda está lá! Ele vai pegá-la! 
Eu disse meio alto assim que a ficha caiu que minha prima-irmã corria mesmo um perigo 

considerável.
             ― Acalme-se Lavígnia, tenho que cuidar primeiro de você. - Ele voltou-se para Bruce - Pode  
ir até lá e cuidar da garota enquanto deixo ela em casa?
             ― Como ela é? - Bruce olhou para mim, sacudi a cabeça.
             ― Tem cabelo castanho e está de vestido preto e vermelho e está com mais duas pessoas, uma  
garota loira e um garoto de uns vinte anos. - Expliquei como pude.
             ― Tudo bem. - Ele disse em um instante e no outro o carro dele, aquele Camaro vermelho e 
preto estava voando pelo portão.    
             ― Vamos rápido. - Damian disse e no instante seguinte estávamos ao lado da porta do carro 
dele, ele a segurava para mim. Entrei rapidamente e ele já estava ao volante.
             ― Você está com o cheiro da Harriet. - Ele disse fazendo uma careta enquanto o carro  
deslizava pelo portão.
             ― É essa a ideia - Murmurei me segurando no banco - Preciso ligar para minha prima, ela  
deve estar preocupada. Pode me emprestar seu celular?
             ― Claro. - Ele o estendeu para mim assim que terminei de falar - O que vai dizer a ela? -  
Perguntou ele tocando em um ponto bem interessante.
             ― Alguma sugestão?  - Indaguei enquanto digitava o número dela. A expressão dele  
manteve-se impassível enquanto pensava.
             ― Diga que nos encontramos lá e que fomos para outro lugar. - Disse ele incisivo e eu  
coloquei o fone na orelha, chamou quatro vezes antes dela atender.
             ― Alô? - A voz dela pareceu preocupada.
             ― Oi Mari, sou eu.
             ― Lavígnia! Pelos céus onde você está? Disse que ia ao banheiro e sumiu, Lídia, Léo e eu 
procuramos você por toda a parte, onde você está? - Disparou ela e eu suspirei.
             ― Olha eu estou bem,é que... eu encontrei Damian e resolvemos sair juntos para outro lugar,  
desculpa não ter avisado. - Falei olhando de soslaio para ele.
             ― Damian? Aquele seu amigo? - A voz dela denunciava que estava confusa.
             ― Sim,é ele, você está bem? Lídia e Léo estão aí com você?
Um segundo de silêncio se passou ela pareceu não ter entendido.
             ― É claro que estou, por que não estaria?    
             ― Pensei que estivesse preocupada com meu sumiço. - Me esgueirei.
             ― É claro que eu estava preocupada, mas agora que sei que você está bem, tá tudo legal, mas 
você devia ter avisado.
             Cobrou ela e eu me segurei como pude quando Damian fez uma curva há uns cento e dez  
quilômetros por hora, meu coração parou por um segundo pela adrenalina. 
             ― Eu sei, me desculpe prometo que aviso da próxima está bem? - Falei o olhando com  
repreensão, ele nem ligou.
             ― Tudo bem, onde você está agora?    
             ― Estou indo para casa. Você vai ficar muito tempo por aí ainda?
             ― Acho que não, não sei mas logo estou indo.
             ― Tudo bem então, até logo.
             ― Até. - Disse ela e eu encerrei a chamada e respirei fundo, era um alívio sem tamanho saber 
que minha prima estava bem.
             ― Acha que Juan conseguiu escapar do Caçador? - Perguntei entregando o celular para ele.
             ― Tenho certeza que sim, o tempo que o Caçador desperdiçou indo atrás de nós Juan  
aproveitou para escapar. Acha mesmo que ele iria encarar o Caçador sozinho?
Questionou ele matando minhas esperanças.
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             ― Acho que não. - Sussurrei olhando pela janela e senti quando ele segurou minha mão  
puxando-a do meu colo.
             ― Não se preocupe, farei de tudo para que Juan não toque em você de novo.
Prometeu ele e eu suspirei.
             ― Acha que ele pode seguir Mariana? Somos primas, ela deve ter o mesmo cheiro que eu. -  
Argumentei e ele riu.
             ― Nem perto, você tem um cheiro muito melhor que ela.
             Damian disse piscando para mim e então me dei conta que passávamos pela entrada do  
condomínio, meu coração disparou. Eu não queria ficar sozinha em casa, sem querer apertei a mão 
dele.      
             ― Calma - Ele me tranquilizou - Vou inspecionar essa área para ter certeza de que está 
segura. - Damian falou mas não me convenceu, o carro manobrou e passou pelo portão que Lucas 
abriu. Assim que o carro parou na frente da porta eu o olhei ansiosa. 
             ― Vou entrar com você.
Disse ele saindo do carro, eu nem me mexi no banco enquanto ele olhava ao redor. Depois de alguns 
segundos angustiantes ele abriu a porta do carro para mim.
             ― Ele não está aqui.
             ― Tem certeza? - Perguntei agarrando o braço dele. Damian passou o braço pelos meus 
ombros.
             ― Tenho, agora é melhor você entrar.
             ― Vai ficar comigo? - Quase implorei.
             ― Vou.  - Disse ele me conduzindo para a porta, girei a maçaneta e a porta abriu. Damian 
olhou para a casa por um momento.
             ― Tudo bem? - Indaguei.
             ― Sim, vou dar uma olhada por aí, já volto.
             Ele disse sumindo pela porta que dava para a piscina, olhei atônita para a porta e suspirei. A 
última vez que senti tanto medo foi da vez em que aquele vampiro atacou Carol e a mim. Fiquei 
parada enquanto a cena de Juan surgindo na minha frente naquele beco escuro surgiu em minha 
mente.  Sacudi  a  cabeça tentando não pensar  naquilo  e  fui  para  a  cozinha,  peguei  um copo no 
armário e fui até a geladeira pegar a jarra de suco de maracujá que Márcia tinha feito para o jantar.  
Enchi o copo e guardei a jarra de volta na geladeira, tomei um gole e sentei em uma das banquetas.
             ― Está tudo seguro - Damian materializou-se na cozinha de repente - Juan não está nem 
perto daqui.
             ― Isso é ótimo.  - Falei tomando outro gole de suco quando o celular dele tocou e eu me  
sobressaltei.
             ― Shhhh - Ele me aquietou tocando meu queixo - Fique calma,é o Bruce. - Ele atendeu a  
chamada - E então? - Eu o olhei na expectativa enquanto Bruce parecia dar um relatório do via por 
lá.
             ― Certo. Amigo? Não, tudo bem estou indo. - Damian desligou e me olhou parecendo 
parecendo intrigado.
             ― O que foi? - Perguntei.
             ― Bruce disse que um amigo de sua prima chegou e saiu com eles.
             ― O quê?! - Saltei da banqueta quase derrubando o copo - Como assim saiu com eles? Ah  
não... - Choraminguei à beira de um ataque de desespero.
             ― Ei, ei - Ele estava na minha frente no mesmo instante - Bruce disse que não era um de nós,  
era humano. - Damian disse colocando a mão em meu rosto e a outra mão envolvia minha cintura.
             ― Humano?! - Repeti intrigada - Será que é o Neitan? - A pergunta foi para mim mesma.
             ― Bruce disse que eles estavam muito à vontade quando saíram.
             ― Deve ser ele. - Tentei convencer a mim mesma para me tranquilizar.    
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             ― E falando em amigo - Damian disse me largando devagar e sentando-se na minha frente - 
Eu não pensei que fosse só seu amigo. - Ele franziu as sobrancelhas e eu o olhei sem entender por 
um segundo, então a ficha caiu. Ele havia ouvido o que Mariana falou.
             ― Ah... Tá, claro - Fingi - E você não é? - Perguntei voltando a sentar, peguei meu copo e 
beberiquei meu suco.
             ― Pensei que fosse um pouco mais que isso. - Damian disse com um meio sorriso, mordi o 
lábio sem jeito.
             ― É?
             ― Sim. - Confirmou ele.
             ― O que é? - Perguntei e ele apertou os olhos. Estava sério.
             ― Pensei que fosse seu namorado. 

 Damian  foi  direto  fazendo  meu  coração  disparar,  engoli  em  seco  tentando  disfarçar  o 
embaraço.
             ― Não lembro de você ter me perguntado isso antes. - Joguei verde e ele sorriu.
             ― Pensei que as coisas fossem diferentes nesse século, estava tentando ser mais... moderno 
mas se você quiser...
             ― Não! - Falei meio alto - Tudo bem, não vejo problema em não receber um pedido formal. 
Emendei e ele sorriu brevemente.
             ― Mariana está chegando e não está sozinha - Ele disse voltando o olhar para a janela -  
Preciso ir agora, mas eu volto.
             Damian disse levantando-se, senti seus lábios tocarem os meus rapidamente e logo depois 
ouvi o motor do carro dele se afastando. Precisei de alguns segundos para assimilar aquilo, então me 
dei conta que se Mariana me visse com aquela roupa teria que responder uma série de perguntas de 
respostas complicadas. Levantei rápido e tomei o restante do suco largando o copo na pia, desliguei 
a luz da cozinha e corri escada acima. 

A porta do meu quarto estava aberta e Néftis estava enrolada em cima da cama, fechei a  
porta rapidamente. Respirei fundo me dando conta que minhas pernas tremiam e era de se esperar 
depois dos acontecimentos daquela noite. Fiquei encostada na porta por alguns minutos e então fui 
até  o  banheiro,  minha  expressão  não  era  das  melhores,  constatei  quando olhei  meu reflexo  no 
espelho.
             Lavei meu rosto e escovei os dentes, voltei para o quarto e vesti uma camisola. Então me 
sentei na cama e encarei a semi escuridão. A adrenalina ainda corria em minha veias e me mantinha 
agitada.  Repassei  tudo que tinha acontecido,  eu torcia para Juan tivesse  sido pego.  O Caçador, 
pensei, finalmente eu o tinha visto e ele não era como o que eu tinha visto no meu sonho. Bem, eu 
não podia esperar que meus sonhos fossem um espelho da realidade, mas as palavras dele e o fato  
de citar a mesma situação que eu tinha visto em meu sonho, era surpreendente. O Caçador, sua 
velocidade, sua força, a voz, as armas. Ele era mesmo um ser incrível e o fato dele me defender, me 
fazia sentir mais admiração do que já tinha, sem mesmo tê-lo visto.
             E isso com certeza tinha aumentado muito minha curiosidade sobre a família Von Otman.  
Ouvi o som de carros e saí correndo até a janela no fim do corredor e espiei por entre as persianas.  
Vi o carro de Mariana já estacionado enquanto ela estava debruçada sobra a janela do carro de  
Neitan. Eu não entendi porque ele tinha ido buscá-los, mas estava feliz por ele ter aparecido. Esperei  
minha prima entrar e voltei rápido para minha cama. 

Eu sabia  que ia  ser  meio difícil  dormir  depois  de  tudo que havia  acontecido.  Abracei  o 
travesseiro e lutei para me acalmar, minha mente teimava em passar e repassar as cenas daquela 
noite em sequências diferentes. O terror que senti ao ver Juan na danceteria, o desespero para sair de 
lá, a preocupação com os que estavam comigo.
             Quando corri por aquela rua deserta e a sensação de que ele estava atrás de mim, meu  
coração quase parou quando ele surgiu na minha frente. A voz cínica e gentil me ameaçando de 
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forma sutil, sua mão esmagando meu braço. Sacudi a cabeça dizendo a mim mesma para parar de 
pensar  em Juan,  eu sabia que era bem difícil  depois  de ter ouvido eu mesma o que ele  queria 
comigo. 

Ele realmente achava que eu atrairia o Caçador até ele e depois do que aconteceu, Juan teria 
todos os motivos para achar que estava certo. Era mesmo uma coincidência o Caçador ter aparecido 
no exato momento em que eu precisava de ajuda?    
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                                                                       25. Só por precaução25. Só por precaução

Acordei com as batidas insistentes na minha porta, esfreguei os olhos e olhei para o relógio 
sobre o criado mudo. Eram nove e quinze, eu tinha dormido demais depois de finalmente pegar no 
sono. Afundei a cabeça no travesseiro e cobri os olhos com o antebraço, as batidas na porta acabaram 
me irritando.
             ― Lavígnia? - A voz de Mariana chamou do outro lado da porta.
             ― O que é? - Resmunguei mal-humorada, eu odiava ser acordada.
             ― Você não vai ir ao clube comigo e com os outros?
             ― Hã? 
             ― Ao clube - Ela falou alto - Vai ou não? 
             ― Sim, já estou indo. - Falei alto e empurrei o edredom aos chutes.
             ― Temos que estar lá às dez é melhor se apressar.
             Levantei sem muita vontade e fui tomar banho, enquanto lavava meu corpo me horrorizei ao 
ver  meu  braço.  Onde  Juan  havia  apertado  havia  um  hematoma  com  a  forma  dos  dedos  dele. 
Suspirei e encostei minha testa no vidro do box, meus encontros com a morte estavam ficando bem 
frequentes. Balancei a cabeça e saí para me secar, vesti um short jeans e uma blusa rosa. Depois de  
pentear os cabelos revirei minha gaveta e encontrei um creme que prometia sumir com hematomas e 
passei bastante no meu braço. Era lógico que indagariam a respeito daquilo e eu não teria o que  
responder. Depois do creme passei um pouco de base para escondê-lo e saí do banheiro. Arrumei a 
cama e peguei meus óculos de sol descendo para a cozinha.
             ― O que aconteceu ontem? - Mariana perguntou assim que apareci na porta, suspirei.
             ― Bom dia para você também. - Retruquei indo direto para a cafeteira.
             ― Nem adianta tentar fugir do assunto, o que deu em você afinal?
             ― Não deu nada em mim, do que você está falando? - Me esgueirei.
             ― Como assim do que estou falando Lavígnia? Você sumiu ontem, poderia pelo menos ter 
avisado não acha? - Mariana parecia revoltada, mas eu não podia tirar a razão dela, coloquei a xícara 
sobre a bancada enquanto a enchia com leite.
             ― Desculpe, mas eu tinha me esquecido de levar o celular.
             ― Mas por que não subiu no bar e falou que estava indo embora? Sabe como fiquei  
preocupada?
             ― É, eu imagino mas eu liguei depois não liguei? Não há motivo para tanto drama. - Protestei 
antes de tomar um gole, ela ficou me olhando como se ponderasse.
             ― Tá, mas o que aconteceu então?
             ― Eu encontrei Damian quando desci, ele me convidou para irmos para outro lugar. Como 
estava muito cheio eu não quis subir outra vez portanto decidi avisar você assim que saísse. - Lutei  
para parecer indiferente.
             ― Hum... - Ela pareceu ter engolido aquela - E para onde foram?
Estaquei, pense rápido Lavígnia, eu disse a mim mesma.
             ― Fomos para um barzinho em Ipanema, conversamos um pouco e aí ele me trouxe para 
casa. - Falei dando de ombros, que papo furado.
             ― Ah... - Sibilou ela parecendo acreditar na minha história.
             ― E você? Ficou pouco tempo lá não é? - Perguntei como quem não quer nada, ela deu de 
ombros mordendo um pão doce.
             ― Não ficamos muito tempo depois que você saiu, a Lídia tinha pedido para o Neitan ir  
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buscar ela e Léo então... - Franzi as sobrancelhas.
             ― Por quê?
             ― Sei lá, acho que a Lídia não curte muito baladas. Neitan veio até aqui comigo sabia?
             ― Vieram juntos? - Eu sabia que sim, mas seria bom ter uma explicação.
             ― É, ele disse que era meio perigoso para uma garota atravessar a cidade sozinha então me 
acompanhou de carro até aqui, a Lídia veio no meu carro.  - Mariana elucidou e eu me admirei  
enquanto passava manteiga em um pão doce.
             ― Nossa, que cavalheiro. - Elogiei.
             ― É mesmo, o Neitan é demais, nem vou ter o trabalho de dirigir até BJ porque ele vai me dar  
uma carona, não é demais?
             ― Ah claro,é sim. - Concordei mordendo o pãozinho.
             ― E falando nisso, já decidiu se vai também?
             ― Não sei - A ideia de ficar sozinha em casa de repente estava me intimidando, Damian  
provavelmente estaria atrás de Juan com Bruce e Harriet a noite toda e eu ficaria sozinha mesmo - 
Talvez sim.
             ― Tem que se decidir logo, mas pense bem vai ser legal e você vai poder ver seus avós... - Ela  
me lembrou e eu sacudi a cabeça ponderando.
             ― É... - Oscilei quando uma buzina soou lá fora, Mariana deu um salto.
             ― São eles - Anunciou ela voando até o interfone - Júlio diga a eles que já estamos indo está  
bem? Obrigada. Vamos? - Convidou-me.
             ― Vamos lá. - Disse enquanto íamos na direção da porta. Mariana saiu na frente e eu tranquei  
a porta.
             ― Bom dia.
             Disse Léo acenando da janela de trás da Land Rover, eu sorri e acenei de volta, eu estava 
mesmo gostando dele. A porta de trás foi aberta pelo lado de dentro por Lídia e eu me apressei em 
entrar, Mariana sentou na frente ao lado de Neitan, para a alegria dela.
             ― Oi. - Eu disse assim que fechei a porta.
             ― Oi, o que aconteceu ontem? - Lídia perguntou enquanto eu colocava o cinto.
             ― É você sumiu. - Completou Léo.
             ― Ah eu... - Comecei mas fui logo interrompida.
             ― Ela encontrou o namorado e saiu com ele nos abandonando lá. - Mariana se meteu e eu  
fuzilei a parte de trás do banco onde ela estava na minha frente.
             ― Não vi quando você saiu. - Léo proferiu e eu encontrei o olhar verde esmeralda de Neitan 
pelo espelho, parecia especulativo.
             ― Ninguém viu. - Observou Lídia enquanto o carro manobrava pela rua em direção à saída 
do condomínio.
             ― Isso porque o lugar estava muito cheio, eu não quis ter que subir outra vez só para avisar  
que estava saindo. Pensei em ligar depois mas tinha esquecido meu celular. - Expliquei deixando 
claro que ter que explicar o que tinha acontecido me incomodava.
             ― Você não perdeu muita coisa, só mais barulho, gente bêbada e música ruim.
Lídia disse olhando para mim, ergui as sobrancelhas.
             ― Não gostou de lá pelo que vejo. - Observei.
             ― Não mesmo.
             ― Eu gostei. - Disse Léo enquanto mexia no I-Fone dele.
             ― Todos estão contra que minha festa seja lá pelo jeito. - Reclamou Mariana no banco da  
frente.
             ― Acho que nesse clube vai  ser bem melhor Mari.  -  Lídia opinou e eu a agradeci  
mentalmente.
             ― Mas você nem viu ainda. - Retrucou Mariana.
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             ― Vi as fotos na internet.
             ― Ah... então tá, vamos ver. - Ela deixou no ar a expectativa.
             ― Quando vai ser sua festa Mari? - Ouvi Neitan perguntar.
             ― Na próxima semana, você vai ir não é? - Inqueriu ela e ele riu.
             ― É uma festa a fantasia não é?
             ― É. - Ela confirmou.
             ― O NX Zero vai puxar enredo de escola de samba no dia que Neitan vestir uma fantasia. -  
Zombou Léo e eu ri assim como Lídia.
             ― É mesmo? - Mariana pareceu levemente alarmada.
             ― Talvez. - Neitan falou, enquanto olhava pela janela.
             ― Quer dizer que você não vai? - Ouvi a decepção na voz da minha prima.
             ― Mari, fala sério - Léo começou - Que tipo de fantasia você acha que ficaria bem em Neitan?
             ― Léo fica quieto.
             Pediu ele e eu lembrei da viagem que fiz a Bom Jesus com meus amigos, parecia que tinham 
se passado uns dez anos desde aquele sábado. Neitan e Léo me lembraram Rodrigo e Tiago, suspirei 
ao constatar que nas últimas semanas eu quase não ficava com meus amigos.       
             ― Não sei... - A voz de Mariana era incerta - Tem que ser alguma coisa que combine com sua 
personalidade.
             ― Já sei - Disse Lídia - O Zangado da Branca de Neve, perfeito.
             ― Lídia... - Neitan a chamou parecendo não ter gostado da brincadeira, diferente do resto de  
nós que ríamos.
             ― Foi só uma sugestão. - Encolheu-se ela no banco diante do olhar incisivo dele pelo espelho,  
seus olhos faiscaram nos meus um instante.  
             ― Mas você tem que ir na minha festa. - Insistiu Mariana. 
             ― Se você me liberar de uma fantasia, eu vou. - Neitan deu sua condição.
             ― Mas aí você vai chamar mais atenção do que as outras pessoas porque vai ser o único que  
não vai estar usando fantasia. - Ela continuou insistindo.
             ― Mari não se preocupe com isso, vou ajudar Neitan a encontrar a fantasia perfeita para ele. -  
Disse Lídia e Neitan a olhou rapidamente pelo espelho.
             ― Não sei se essa é uma boa ideia. - Confessou ele.
             ― Claro que é uma boa ideia, você não me conhece? - Devolveu ela.
             ― Eu conheço e é por isso que não acho uma boa ideia. - Neitan declarou e Léo caiu na 
gargalhada, foi impossível não rir também.
             ― Ora pare com isso! - Lídia resmungou dando uns tapas em Léo, o carro estacionou na 
frente de um lugar enorme.
             ― Vamos lá galera. - Disse Neitan tirando o cinto, abri a porta e saltei para fora. Lídia me  
seguiu emburrada e Léo saiu pelo outro lado.
             ― Dá para acreditar nisso? - Ela me perguntou - Esses dois são uns imaturos.
             ― Não ligue pra isso - Aconselhei - Só querem chatear você, deixe que escolham as fantasias  
sozinhos e acabem vestidos como Tom e Jerry. - Eu a consolei e ela riu.
             ― Ei eu ouvi isso. - Disse Léo alguns metros à nossa esquerda.
             ― Acho que não passou muito longe da verdade.
             Lídia me disse cruzando os braços. Um representante do lugar estava a espera de Mariana 
pelo jeito, um homem de uns trinta e cinco anos meio baixinho e vestido de branco caminhava na 
nossa direção. Olhei em volta, o lugar era muito bonito. Tinha um gramado bem grande e canteiros 
cheios de flores coloridas. Uma fonte onde a escultura de uma mulher envolta em panos segurava 
um vaso de onde caía água, estava bem no meio do pátio redondo em frente ao prédio.
             A estrutura do prédio comprido de dois andares era bem clássica e toda ela pintada em tons  
de branco e amarelo, não ouvi o que o homem disse mas segui a comitiva que entrava pela porta 
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grande.  Era  mais  bonito  ainda  por  dentro,  depois  que  passamos  por  uma  recepção  sofisticada 
entramos no salão principal, era grande e oval e o chão era todo de mármore amarelo. Tinha dois 
grandes ambientes, mais ou menos como naquela danceteria. Havia um espaço aberto deixando a 
visão livre até o teto de onde pendia um enorme candelabro com milhares de gotinhas de vidro.   
             Havia quatro grandes portas de vidro em forma de arco daquele lado e do outro eram janelas  
grandes. Uma escada em estilo clássico dava acesso ao segundo andar, era infinitamente melhor do 
que aquela danceteria pavorosa. Ela tinha ficado muito pior depois de eu ver Juan por lá, se Mariana 
decidisse por fazer a festa lá, eu não iria.
             ― Esse lugar é demais. - Ouvi a voz de Léo que estava admirando a escada na minha frente, 
os outros estavam um pouco longe.
             ― Não acha Lavígnia? - Perguntou ele.
             ― Hum-hum... é muito bonito. - Concordei.
             ― E tem muito mais espaço.
             ― É. - Foi tudo o que eu disse.
             ― Ih... olha lá eles estão saindo, vamos lá também. - Léo indicou a porta por onde os outros  
saíam.
             ― E então Lavígnia - Começou ele e eu o olhei - Se meu irmão e eu acabarmos mesmo  
vestidos de Tom e Jerry, quem exatamente eu seria? - Ele perguntou franzindo as sobrancelhas e eu 
ri enquanto passávamos pela porta.
             ― Bem, eu não sei, falei a primeira coisa que me veio à cabeça mas acho que o Jerry.
Disse eu topando a brincadeira, ele pensou um pouco.
             ― É? Por quê?
             ― Hum... o rato é o mais inteligente. - Expliquei e ele sorriu.
             ― Então me acha inteligente?
             ― Ah sim, com certeza, esqueceu que consertou meu MP4 que você mesmo estragou quando 
me derrubou na Redenção? - Lembrei-o e ele estalou os dedos.
             ― É mesmo.
             Ele disse e logo depois ficou calado como se estivesse tentando lembrar alguma coisa.  
Aproveitei para olhar o lugar, o pátio de trás tinha uma piscina enorme, quase olímpica e duas 
menores  mais  à  direita,  imaginei  que  as  pequenas  seriam  para  as  crianças.  Léo  e  eu  nos 
aproximamos do grupo onde o homem falava.
             ― Temos ali - Ele apontou para o lado oposto do prédio que tínhamos visto - Toda a  
estrutura para o bufê além do restaurante e do bar, temos também toda a estrutura para o som e 
toda a aparelhagem que quiser contratar.
             Eu olhava para o homem quando de soslaio percebi o olhar de Neitan em meu rosto, eu o 
olhei mas ele desviou o olhar. Achei estranho, ele estava diferente desde a hora em que me viu 
quando foi nos buscar. 
             ― E a piscina? Dá para usar em alguma coisa? - Mariana perguntou.
             ― Claro senhorita, quando os clientes pedem montamos um coreto dentro da piscina acima  
da água é claro, fica muito bonito.
             ― Um coreto?! Mas fica firme mesmo? Quer dizer ninguém corre o risco de acabar caindo na  
água? - Mariana parecia incerta, montar um coreto na piscina? Legal, pensei. 
             ― Não,é perfeitamente seguro já fizemos várias vezes fica muito interessante, o pessoal gosta  
bastante.
             Explicou o homem e eu olhei na direção da piscina, era lindo pois havia palmeiras altas  
plantadas ao redor dela. Mais atrás dava para ver o Guaíba pois o clube ficava em um lugar alto da 
zona sul, imaginei que a vista à noite devia ser o máximo.
             ― O que acha Lavígnia? - Mariana perguntou chamando minha atenção.
             ― Ah, eu acho perfeito. - Opinei empurrando mais meus óculos contra o rosto.
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             ― Tudo bem então, vai ser aqui. - Mariana decidiu.
             ― Escolheu muito bem Mari. - Lídia proferiu parando ao lado dela e os outros concordaram.
             ― Perfeito, então vamos lá dentro redigir o contrato de locação. - O homem disse indicando a 
administração do clube.
             ― Claro, já volto gente.
             Ela disse indo com o homem pela calçada de pedras brancas sobre o gramado. Léo e Lídia 
foram conhecer a área perto das piscinas menores e eu decidi ir ao outro lado da piscina grande, 
onde havia alguns bancos de madeira polida. Sentei em um deles olhando o céu completamente azul 
e límpido se refletia nas águas do Guaíba dando um efeito de que as águas também eram azuis, e o 
sol brilhava na superfície delas como milhares de pedrinhas de brilhantes. Mesmo diante daquela 
vista tão bonita eu não conseguia por mais que tentasse ignorar os fatos da noite passada. A imagem 
de Juan surgindo do nada na minha frente ainda me dava arrepios, a voz dele, os olhos.
             ― Escapando desse programa também? - Ouvi a voz de Neitan, ele sentou-se ao meu lado.
             ― Ah... não, acho que não esse programa está muito melhor do que o de ontem. - Falei sem 
olhar para ele.
             ― Eu não duvido, se você deu um jeito de escapar é porque devia estar pior do que eu  
imaginava. - Neitan presumiu sem fazer ideia de como estava certo.
             ― É, eu não gosto muito dessas coisas, só fui porque Mariana insistiu muito. Sorte sua que  
conseguiu escapar.
             ― Nem tanto, Lídia me pediu para ir buscá-los.
             ― É, eu soube. - Falei distraída enquanto olhava para frente.
             ― Já decidiu se vai com a gente para BJ?
             ― Não sei, talvez.
             ― Talvez, por quê? Não gosta de ir para lá? - Pressionou ele e eu franzi as sobrancelhas.
             ― É claro que eu gosto. - Retruquei.
             ― E então? - Insistiu ele, suspirei.
             ― Não faz muito tempo que fui lá e também não estava planejando uma viagem, só isso. -  
Expliquei apoiando as costas no encosto do banco. 
             ― Ah... - Ele pensou - Seus avós moram lá não é?
             ― Hum-hum. - Confirmei olhando para ele que também estava de óculos escuros.
             ― Pais da sua mãe? - Perguntou ele.
             ― É.
             ― Qual o nome deles? - Neitan quis saber e eu dei de ombros.
             ― Elisabete e Tobias, conhece? - Ele torceu o nariz.
             ― Acho que não.
             ― Seria coincidência demais. - Falei com um meio sorriso.
             ― Seria mesmo. O que houve com seu braço? Se machucou? - Ele mudou de assunto e eu  
olhei para a marca que estava um pouco aparente mesmo com a maquiagem.
             ― Ah...  eu...  bati  na porta do carro ontem,é isso.  -  Eu disse evasiva.  Ele  ergueu as 
sobrancelhas.
             ― Hum... mas foi feio hein? Machucou bastante. - Insistiu e eu apertei os lábios um instante.
             ― Pois é, eu me distraí por um momento. - Me esgueirei.
             ― Sei... essas distrações são perigosas, em alguns casos elas podem custar até a vida. - Neitan  
disse enigmático, e eu o olhei confusa.
             ― Hã... claro, isso é verdade.
             ― Mas você está bem não é? - Aquilo foi estranho, respirei fundo.
             ― Estou. - Pronunciei devagar.
             ― Cara esse lugar é demais! - Léo disse quebrando aquele clima estranho. - Será que dá para 
entrar na piscina durante a festa? - Indagou ele, Neitan e eu o olhávamos.

            ♦             ♦ 312312  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

             ― Vai vir fantasiado de Aquaman então? - Neitan alfinetou o irmão.
             ― Ha-ha-ha muito engraçado. - Reclamou Léo.
             ― O que é engraçado? - Lídia perguntou se aproximando.
             ― Nada. - Léo resmungou.
             ― Léo quer entrar na piscina durante a festa, então ai vir fantasiado de Aquaman.
Neitan explicou calmamente.
             ― Sério? - Duvidou Lídia.
             ― É claro que não garota, eu por acaso tenho cara de Aquaman? Que viagem, fala sério...
             ― Tudo pronto - Mariana disse se aproximando - Minha festa vai ser aqui.
             ― Quem bom, fez a escolha certa. - Observei e ela sorriu.
             ― É, também acho. O estacionamento daqui é bem grande é bom porque vou convidar 
muitas pessoas.
             ― Vai encher o clube de amigos então? - Neitan perguntou divertido e Mariana maneou a 
cabeça.
             ― É, amigos, família, alguns vizinhos - Ela dizia e de repente seu rosto se iluminou - Ah e o  
namorado da Lavígnia também, já falou com ele?
             ― Não, ainda não mas já vou avisando que é meio difícil ele vir.
             ― Por quê? Ele não gosta de festa, mas você encontrou ele ontem na balada né?
Mariana perguntou fazendo um gesto com a mão, empurrei mais os óculos.
             ― Sim... mas vai ser uma festa a fantasia.  - Argumentei.
             ― Tá mas o que é que tem? É legal. - Rebateu ela enquanto os três só ouviam, já estava me  
incomodando.
             ― Não sei, Damian é muito sério, mas vamos ver. - Falei de um jeito que encerrasse o 
assunto.
             ― Damian é o nome do seu namorado? - Lídia perguntou como se não acreditasse.
             ― Sim, por quê? - Olhei para ela que ergueu as sobrancelhas bem feitas.
             ― Por nada, só que esse é um nome muito bonito, incomum também. - Disse olhando para 
Neitan, muito estranho, pensei.
             ― Ah,é verdade, podemos ir agora?
             ― São - Mariana olhou no relógio de pulso - Onze e dez agora, Lídia o que acha de fazer  
aquela macarronada que você disse que sabe fazer muito bem? Aí todos almoçamos juntos lá em 
casa, o que acham?
             ― Por mim tudo bem e vocês? - Lídia perguntou aos irmãos que assentiram.
             ― Ah tudo bem, podemos pedir comida chinesa. - Léo sugeriu com um sorriso maroto.
             ― Mas eu vou cozinhar. - Lídia o lembrou.
             ― É por isso mesmo. - Léo provocou e a irmã o olhou com desdém.
             ― Seu ridículo. - Xingou ela.
             ― É melhor irmos antes que isso piore.
             Sugeriu Neitan se levantando, caminhei pelo outro lado e aos poucos fomos saindo pelo  
gramado verde e bem aparado.    
             ― O gerente do clube me indicou a empresa de decoração que monta o coreto na piscina. -  
Mariana disse  enquanto  andávamos,  eu fiquei  meio distante  tentando pensar,  eu não tinha me 
decidido se ia ou não com eles para Bom Jesus.
             ― Que legal, vai ficar tipo coisa de filme. - Ouvi Léo falar na minha frente.
             ― Vai ficar lindo mesmo, quando vai mandar fazer os convites? - Lídia quis saber.
             ― Acho que na segunda depois de contratar a empresa de decoração.
             Respondeu Mariana quando já estávamos entrando no estacionamento, o sol brilhava  
intensamente no céu límpido e o calor já começava a aumentar. A Land Rover de Neitan reluzia 
prateada na luz do sol forte se destacando no estacionamento, não prestei muita atenção na conversa 
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deles. Só entendi que era sobre a festa, todos pareciam tão animados que me convenci de que a única 
razão por eu não compartilhar aquilo era pelo que tinha acontecido na noite passada. Sentei no 
banco de trás ao lado de Lídia exatamente como na ida,  todos estavam nos mesmos lugares.  A 
conversa no carro foi diferente, eles só falavam na viagem para BJ que fariam depois do almoço, eu 
ainda repassava as cenas da noite passada na minha cabeça.
             ― Estou ansiosa para chegar, faz tempo que não vou lá. - A voz de Mariana me trouxe à  
realidade de novo.
             ― Quando foi a última vez que foi? - Léo perguntou, ela pensou um pouco.
             ― Acho que ano retrasado, todo ano Lavígnia,Ágatha e eu passamos uma parte do verão lá, 
mas ano passado a Lavígnia foi para Torres e Ágatha e eu fomos para Laguna em Santa Catarina. - 
Explicou ela trazendo à tona uma história que eu queria esquecer, disfarcei um suspiro ao relembrar 
o verão passado.
             ― Ouvi dizer que lá é incrível. - Disse Lídia enquanto passávamos pelos portões enormes do  
condomínio.
             ― É lindo mesmo.
             Confirmou Mariana, Léo fez uma pergunta e logo o assunto já não era Bom Jesus e sim as  
belas praias de Santa Catarina. Me distraí olhando para o fio da calçada que seguia ao nosso lado, eu 
ouvia a risada deles mas de novo estava presa nos meus pensamentos.  
             ― Lavígnia - Mariana me chamou assim que o carro parou - Aquele não á o carro do seu 
namorado? - Perguntou ela e eu me debrucei sobre o banco dela para olhar pelo para-brisa, vi o 
Eclipse preto de Damian reluzindo há uns três metros do portão da minha casa.
             ― É, mas por que ele está aqui? 
             Perguntei para mim mesma abrindo a porta do carro e saltando para fora enquanto o motor 
do carro ainda desligava. Andei rápido pela calçada sentindo os olhos de todos nas minhas costas, a 
porta do Eclipse se abriu pelo lado de dentro. Assim que entrei no carro - que mesmo à luz do dia 
tinha o interior escuro devido ao filme que revestia as janelas - o ar frio me fez estremecer.
             ― Onde você estava? - Damian perguntou assim que me sentei e puxei a porta. 
             ― Oi pra você também! Estava vendo o clube onde vai ser a festa de Mariana, mas o que você 
está fazendo aqui?
             Inqueri meio irônica olhando para ele que parecia estar mais bonito a cada vez que eu o via,  
Damian usava uma camiseta azul escura e jeans preto. Sua expressão estava séria demais.
             ― Vou sair da cidade daqui a pouco, preciso que você saia também, não posso deixá-la aqui  
sozinha. - Disse ele bem rápido, as palavras saíram em um jato.
             ― O quê? - Juntei as sobrancelhas, ele suspirou.
             ― Vá com seus amigos para Bom Jesus, eu vou estar lá também. - Esclareceu Damian e eu  
sacudi a cabeça.
             ― Mas por que você vai?
             ― Luther e Crison querem uma reunião em que todos estejam presentes, eles querem dar um  
jeito nessa situação o mais rápido o possível.
             ― Juan... - Murmurei desviando o olhar.
             ― É exatamente isso, Harriet o despistou espalhando o seu cheiro pelo outro lado da cidade, 
mas não gosto nem da ideia de ele estar na mesma cidade que você. Não posso... não consigo deixar 
você aqui sem proteção Lavígnia mas por outro lado eu tenho que ir, você também tem que ir só por 
precaução. - Damian explicou com as palavras soando pesadas, aquilo o estava mesmo atribulando, 
resolvi colaborar. 
             ― Está bem, eu vou.
             Concordei já que a ideia de ficar ali sem ele não estava mesmo me agradando, vi o alívio 
passar  por seus  olhos  cristalinos  e  tive vontade de tocar  seu rosto  lindo.  Seus  olhos  desviaram 
imediatamente para meu braço e sua expressão tornou-se aterrorizada para logo depois furiosa, eu 
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sabia o motivo.
             ― Seu braço... - A voz dele saiu gelada e eu engoli em seco tapando o hematoma com a outra 
mão.
             ― Não foi nada. - Tentei amenizar, a expressão furiosa dele me deixava inquieta.
             ― O que você estava fazendo naquele lugar ontem?
             ― Mariana queria que eu visse o lugar onde ela faria a festa, mas felizmente ela mudou de  
opinião. 
             Expliquei e ele olhou pelo espelho retrovisor. Intrigada com a expressão de Damian, olhei  
pelo espelho também e vi Neitan parado ao lado do carro dele. Parecia nos observar, ele ficou ali por 
alguns segundos e depois passou pelo portão.
             ― O que foi? - Perguntei confusa.
             ― Esse é o seu amigo? - Questionou ele parecendo mal-humorado, pestanejei.
             ― Humm... é. Por quê? - Confirmei e a expressão dele tornou-se mais mal-humorada ainda.
             ― Não gostei dele. - Revelou e eu revirei os olhos suspirando. Senti ele segurar minha mão, o  
olhei confusa. - Por favor me prometa que não vai ficar na cidade esta noite. - Pediu.
             ― Prometo, não quero ficar aqui sem você. - Minha voz soou mais baixa e ele me encarou por  
um momento.
             ― Ótimo. - Foi tudo que ele disse, pestanejei. Fiquei meio decepcionada, eu esperava algo  
mais romântico em troca do que disse.
             ― É melhor eu ir arrumar minha mochila então. - Murmurei segurando a porta para abri-la.
             ― Lavígnia - Ele chamou e eu virei de novo para ele - Por que você tem celular? - A pergunta  
soou exigente, dei uma rápida olhada em mim mesma reparando que não estava com ele. Suspirei 
exasperadamente em resposta. - Fique sempre com o seu celular, por favor - Ele pediu - Eu tenho 
que saber sempre onde, como e com quem você está. Entendeu?
             ― Vou procurar não esquecê-lo mais. - Prometi e um som irritado surgiu em sua garganta,  
revirei os olhos. - Tá bem, não vou mais esquecer dele.
             Repeti com veemência e ele me puxou para mais perto e segurou meu rosto, meu coração  
saltou em resposta.
             ― Acredito em você. - Disse ele bem pertinho.
             ― Então me ligue. - Pedi.
             ― Vou ligar. - Prometeu ele em um sussurro, suspirei.
             ― Tenho que ir agora, se vou viajar tenho que arrumar minhas coisas. - Falei e ele sorriu um  
pouquinho. 
             ― Hum-hum.
             Concordou beijando-me rapidamente. Assim que me soltou saí do carro sem dizer nada. O 
carro se moveu como um tigre, silencioso e rápido e sumiu pela rua antes de eu poder dar um passo 
sequer. Quando entrei ouvi vozes vindas da cozinha e fui até lá, antes de passar pela porta respirei 
fundo e fiz a expressão mais normal que consegui. Quando passei percebi que era alvo de olhares 
curiosos, mas Neitan, Lídia e Léo pareciam em estado de alerta diferente de Mariana que me olhou 
divertida.   
             ― Oi e aí o que ele queria? - Mariana como sempre muito indiscreta.
             ― Só veio me ver, há que horas vocês vão para BJ? - Mudei de assunto bem rápido.  
             ― Lá pelas duas. - Lídia falou me olhando de uma maneira estranha, não muito diferente da  
maneira com que os irmãos me olhavam.
             ― Por quê? - Mariana quis saber, dei de ombros.
             ― Decidi ir também. - Tentei parecer natural.
             ― Você está bem? - Léo perguntou com as sobrancelhas franzidas e Neitan o fuzilou com os 
olhos, ele se encolheu um pouco diante do olhar do irmão.
             ― Estou - Franzi as sobrancelhas - Por que não estaria? - Olhei fixamente para ele para ver se  
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pegava alguma coisa naquela estranhice.
             ― Por nada é que você mudou de ideia tão rápido, né?
             ― Não posso mais ir? - Brinquei.
             ― É claro que pode, por que não poderia? -  Léo apressou-se em devolver meu tom  
desconfiado de segundos antes.
             ― Bem... então acho que vou lá em cima arrumar minhas coisas.
             Disse eu dando as costas. Assim que virei as costas meu sorriso desapareceu, aquilo tinha  
sido meio estranho. Aqueles três tinham algo oculto, disso eu tinha certeza. Subi para meu quarto e 
pus o básico para um fim de semana na minha bolsa mesmo. Voltei para a sala e deixei a bolsa no  
sofá enquanto ia para a cozinha. O clima durante o almoço foi normal, embora agora eu estivesse 
mais desconfiada deles. Todos só falavam da viagem e acabei entrando no clima de animação deles.  
Mas depois de comer e lavar meu prato, saí sorrateiramente da cozinha e fui até o banheiro escovar 
os  dentes,  depois  fui  para  a sala e  liguei  a tevê.  Nada chamava minha atenção então fiquei  só  
mudando de canal.
             ― Não está muito animada com essa viagem pelo jeito. - Ouvi a voz de Neitan, ele estava 
parado atrás do sofá no qual eu estava sentada.
             ― Impressão sua, estou com saudades de BJ. - Informei-o com um meio sorriso, ele torceu o  
nariz e sentou-se no braço do sofá.
             ― Eu também, essa cidade é muito movimentada.
             ― Cidade grande é assim, mas BJ também é muito movimentada por causa dos turistas e  
aventureiros. - Repliquei e ele deu de ombros.
             ― Mesmo assim nem se compara. - Devolveu Neitan e eu continuava mudando de canal.
             ― Não gosta daqui? -  Indaguei.
             ― Gosto, mas sinto falta da tranquilidade de cidade pequena. - Disse.
             ― Ah é, isso é meio raro por aqui. 
             ― É, eu sei. - Neitan disse baixinho olhando para a tevê assim como eu.
             ― Quando você vai voltar para BJ de vez? - Eu quis saber.
             ― Depois que terminar uns negócios aqui. - Disse ele não muito claro.
             ― Ah, os negócios da família né? - Sondei desconfiada daquela história.
             ― É isso mesmo, meu avô me manda no lugar dele para resolver algumas coisas, ele já está  
bem velho para isso.
             Neitan revelou e eu me surpreendi, ele quase nunca dizia muita coisa de si próprio quando 
conversávamos. Parei em um canal que passava um episódio da série Sobrenatural, da qual eu era 
fã.
             ― E aí galera vamos lá? Estou doido para chegar em casa e ver meu carro.
Léo declarou todo ansioso.
             ― Vou escovar os dentes. - Anunciou Mariana subindo as escadas.
             ― Vou também. - Disse Lídia subindo atrás dela, fiquei na sala com os dois.
             ― Você nunca esquece daquele carro cara? - Neitan perguntou parecendo incomodado com o  
que o irmão falou, Léo fez um muxoxo enquanto se jogava no sofá ao meu lado.
             ― Um grande amor a gente nunca esquece - Disse ele suspirando teatralmente - Você tá com  
inveja porque seu carro não é tão legal quanto o meu.
             ― Até parece. - Resmungou Neitan, eu olhava de um para o outro.
             ― O que tem de tão especial nesse carro? - Eu quis saber.
             ― Ele é o melhor carro do mundo, estou trabalhando nele para que vire uma super máquina.  
- Disse ele.
             ― É só um Jeep. - Disse Neitan com praticidade e eu ri.
             ― Isso é inveja Lavígnia, não acredite nele. - Léo resmungou.
             ― Então gosta de trabalhar em carros? - Perguntei.
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             ― Ah e muito, gosto de motores, design e velocidade enfim...
             ― Também adoro carros. - Contei e Léo sorriu.
             ― Gosta?
             ― Hum-hum, esses dias vi um Camaro SS inacreditável. - Falei do carro de Bruce que era  
maravilhoso, Léo se animou.
             ― Aqui?
             ― É.
             ― Que demais, o Camaro começou a ser vendido aqui no Brasil faz pouco tempo, deve ser o  
máximo. - Imaginou ele enquanto as garotas desciam as escadas.
             ― É lindo, acredite. - Falei me levantando.
             ― O que é lindo? - Lídia perguntou com um jeito perdido.
             ― Léo arrumou alguém para falar de carros. - Resmungou Neitan indo para a porta.
             ― Ah - Lídia pareceu entender e me olhou - Gosta de carros?
             ― Gosto. - Confirmei pegando minha bolsa, ela levantou as sobrancelhas e virou as costas.
             ― Já viu o novo Honda CRZ? - Léo perguntou ao meu lado enquanto íamos para a porta.
             ― É novidade no salão de Genebra esse ano né? É lindo demais.
             ― Cara - Léo se admirou - Você entende mesmo disso.
             ― Só do design, não entendo do funcionamento de carros. - Confessei trancando a porta.
             ― Hum - Ele estava caminhando ao meu lado - Mas o seu carro é muito bom.
Disse ele apontando meu Captiva prateado parado perto da garagem.
             ― Ah... É muito bom mas estou pensando em trocar pelo New Eggie, já viu?
Perguntei quando passávamos pelo portão.
             ― Já, você gosta de carro grande né? - Observou ele.
             ― Hum-hum - Sacudi a cabeça - Sempre gostei. - Falei enquanto Léo abria a porta do  
passageiro para mim.
             ― Você vai na frente dessa vez. - Anunciou ele.
             Surpresa, procurei por Mariana que não iria gostar muito. Porém, ela já tinha entrado e  
estava na outra janela. Dei de ombros e entrei, Léo fechou a porta para mim e pulou para o banco 
traseiro.
             ― Certo, então vamos lá. - Disse Neitan virando a chave na ignição, coloquei minha bolsa ao 
lado do meu pé e puxei o cinto.
             ― E Léo por favor não comece com suas musiquinhas irritantes está bem? - Lídia avisou lá  
atrás.
             ― Músicas irritantes? Que músicas irritantes? Eu só canto os clássicos maninha, os clássicos. - 
Retrucou Léo.
             ― Não importa, são irritantes não nos faça passar vergonha.
             ― Que músicas? - Mariana provocou e eu maneei a cabeça.
             ― Vai ser uma longa viagem. - Suspirou Neitan ao meu lado.
             ― É muito ruim? - Perguntei olhando de soslaio para ele.
             ― Você nem imagina,às vezes tenho que parar o carro para tirar o pescoço de Léo das mãos  
da Lídia. - Ele disse erguendo uma sobrancelha.
             ― Nossa!
             Exclamei enquanto o carro passava pelos portões enormes do condomínio, o sol brilhava  
intensamente no céu azul de verão e o dia estava quente. Comecei a achar que era mesmo uma boa 
ideia sair para aquela pequena viagem a Bom Jesus, eu só me perguntava como as coisas ficariam 
quando eu voltasse. Será que eu teria que sair da cidade toda vez que Damian se ausentasse? Me 
perguntei quanto tempo teria que ficar fugindo e me escondendo de Juan, suspirei discretamente 
desejando de todo coração que o Caçador conseguisse pegá-lo.  
             ― Só espero que desta vez isso não aconteça. - Desejou Neitan fazendo eu voltar à realidade.
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             ― É, vai ser melhor assim. - Concordei olhando pela janela do carro enquanto a paisagem ia  
mudando aos poucos.
             ― Essa é a minha preferida - Ouvi Léo lá atrás - Noventa e nove garrafas de cerveja no muro,  
se uma garrafa cair quantas ficarão no muro? Noventa e oito garrafas de...
             Ele começou a cantoria e Lídia gemeu alto, vi pelo espelho quando ela tapou as orelhas, para 
piorar tudo Mariana se juntou a ele na cantiga irritante. A viagem não foi tão tranquila quanto eu 
esperava, lá pelas setenta e duas garrafas de cerveja no muro Lídia encheu o irmão de tapas. Eu me 
solidarizei com ela pois realmente estava insuportável, Neitan pediu para que eles parassem e a 
coisa se acalmou por alguns minutos. 
             ― Como aguenta isso? - Indaguei rindo a Neitan que parecia lutar para se manter tranquilo.
             ― Não sei. - Suspirou ele de olho na estrada, maneei a cabeça e continuei olhando pela janela,  
estava tudo bem até Léo arrumar outra canção.  
             ― Um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam, incomodam muito mais, 
três  elefantes  incomodam  muita  gente,  quatro  elefantes  incomodam,  incomodam,  incomodam, 
incomodam muito mais, cinco elefant... 
             ― Aiiii - Lídia se irritou - E você incomoda muito mais que cem elefantes juntos garoto, cale a  
boca! Eu não aguento mais... Neitan pare o carro que eu vou andando mesmo! - Pediu ela segurando 
a trava da porta, eu estava pensando em me atirar pela janela também.
             ― Calma - Pediu Neitan - Léo se continuar com isso vou atirar você pelo para-brisa  
entendeu? - A voz dele soou autoritária e mal-humorada.
             ― Vocês não tem nenhum pouquinho de senso de humor. - Reclamou ele.
             ― E você não tem nenhum pingo de senso de noção garoto, que horror.    Retrucou Lídia.
             ― Ela tem razão Léo - Era Mariana - Já perdeu a graça.
             ― Nunca teve graça. - Resmungou Lídia.
             ― Chega disso - Neitan falou ligando o rádio - Vamos ouvir música de verdade.
             Havia um pen drive conectado na USB do rádio. Para minha satisfação uma música boa de  
verdade começou a tocar e ainda por cima era uma das minhas preferidas, só Rezo. 
             ― Gosta do NX Zero? - Questionei me surpreendendo, eu não esperava que Neitan gostasse  
da mesma banda que eu.
             ― É uma banda muito boa, você não gosta? - Devolveu ele e eu sacudi a cabeça.
             ― Adoro bandas nacionais, sou bem eclética. - Afirmei.
             ― E de que outras bandas você gosta? - Neitan perguntou.
             ― Ah um pouco de tudo, de pop ao rock eu gosto do CPM 22, do Fresno, Skank, reação em  
Cadeia... - Fiz uma lista das bandas que eu curtia.
             ― Reação em Cadeia é demais. - Opinou ele no que eu concordava plenamente, essa banda é 
muito legal.
             ― Não vão esquecer do Capital Inicial, essa banda é ótima. - Disse Léo.    
             ― É mesmo. - Concordou Lídia e para alívio geral, o resto da viagem foi bem tranquilo. 
Fomos conversando sobre nossas preferências musicais e Léo esqueceu de suas cantigas impossíveis 
de tão ruins.
             A paisagem ia ficando cada vez mais verde, indicando que Bom Jesus estava cada vez mais  
próxima. Essa é uma das características dos Campos de Cima da Serra, muito verde. A região é rica 
em várias espécies de árvores, há também grandes canyons e campinas imensas além das cachoeiras 
espetaculares. Geralmente o lugar é mais frequentado por aventureiros em busca de emoções fortes.  
O pico Monte Negro - o ponto mais alto do Rio Grande do Sul - fica em São José dos Ausentes bem  
ao lado de Bom Jesus e para os aventureiros é um prato cheio.
             Finalmente passamos pela placa que dava boas vindas à cidade por volta das quatro e meia  
da tarde. Reconheci a rua, mas Neitan logo entrou em uma que eu não conhecia e nos distanciamos 
bastante do centro da cidade, cada vez mais para o norte. Era bem longe de onde ficava a casa dos 
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meus avós. Havia cada vez mais árvores e passávamos por várias casas de madeira.
             ― É ali que moramos. - Neitan disse indicando uma grande propriedade há uns duzentos  
metros à nossa frente.
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Olhei para o lugar que ele havia indicado à nossa frente, era um lugar bem grande. Vi 
uma cerca branca que formava um retângulo imenso quando o carro se aproximou mais,  nesse 
espaço havia vários e  lindos cavalos,  alguns corriam e outros pastavam tranquilamente.  Mais  a 
frente haviam duas casas de madeira uma em frente a outra só que com um espaço grande entre elas 
pelo qual o carro passou, mais um espaço e havia pelo que me pareceu uma grande estrebaria de 
concreto pintada de um branco desbotado.
             O carro continuou por mais alguns metros e parou em frente à uma casa de madeira nobre e  
brilhante, a casa tinha dois andares e janelas de vidro. Tinha uma garagem onde vi dois carros, um 
Sedan prateado e um Jeep amarelo que deduzi ser de Léo. Em frente a essa casa tinha outra mais ou 
menos igual, só que tinha somente um andar e parecia bem mais antiga. Neitan parou o carro em 
frente  a  casa  da  direta.  Reparei  que  atrás  dela  a  floresta  se  estendia  depois  de  um  pequeno 
descampado.
             ― De volta ao lar! - Exultou Léo pulando para fora do carro antes que o motor desligasse.
             ― Vem Mari quero te mostrar um monte de coisas.
             Disse Lídia saindo do carro com Mariana atrás, peguei minha bolsa e abri a porta. O sol  
estava mais baixo no céu azul, assim que bati a porta senti o cheiro de café vindo de algum lugar, eu  
havia gostado dali. Tinha um jeito familiar que fez eu me sentir muito bem, talvez fosse porque eu 
tivesse passado muito tempo da minha vida em Bom Jesus.
             ― E então, gostou? - Neitan perguntou parando ao meu lado, eu o olhei,  ele estava 
guardando as chaves do carro no bolso da bermuda cáqui.
             ― Sim, gostei muito - Fui absolutamente sincera - Quem mora ali?
Indiquei a casa da frente de onde vinha o cheiro de café e uma pequena coluna de fumaça subindo 
para o céu indicava que ali tinha um fogão à lenha.
             ― Meu avô e minha tia - Ele disse olhando pra trás - Já que os outros sumiram, quer ir  
conhecê-los? - Neitan indicou a casa e eu sorri.
             ― É claro, vou adorar.
             ― Então vamos.
             Convidou ele começando a andar e eu o acompanhei, no chão a grama era irregular 
mostrando às vezes pedaços de terra e a marca dos pneus dos carros estava perfeitamente gravada 
no chão. O sol já fazia com que a casa lançasse uma sombra grande e comprida pelo chão assim 
como a estrebaria alguns metros ao lado. Subimos os dois degraus da varanda comprida e Neitan 
abriu a porta grande e pesada sem bater.
             ― Você traz muitos amigos aqui? - Perguntei parando perto da porta.
             ― Não muitos na verdade, venha.
             Ele convidou atravessando a grande sala de móveis antigos de madeira, havia um tapete 
felpudo e amarelado no chão e uma lareira de tijolos vermelhos no meio da parede. Havia também 
vários porta retratos espalhados por todos os lugares, algumas fotos eram bem velhas. Algumas 
eram em preto e branco e outras já estavam bem amareladas. Neitan foi para o lado norte da casa de 
onde vinha o cheiro de café, eu o segui em silêncio avaliando todos os detalhes que conseguia. Ele 
passou por uma porta aberta e saímos em uma grande cozinha, havia panelas e frigideiras grandes 
cor de bronze penduradas pelas paredes e um fogão à lenha feito de tijolos e azulejos tinha sido  
construído bem no meio da cozinha.
             ― Neitan, chegou cedo onde estão seus irmãos?
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             Uma mulher magra que devia ter uns quarenta anos com cabelos castanhos apareceu
vinda de uma porta lateral, provavelmente vinha dos fundos da casa. Ela abraçou Neitan com força 
e sorrindo olhou para mim.
             ― Estão lá na frente, Léo estava com saudades daquele carro e Lídia está mostrando a casa  
para a amiga. - Explicou ele assim que foi liberado do abraço.
             ― Ah... e essa moça tão bonita, quem é? - Ela me indicou e eu sorri, ela era muito gentil.
             ― É a Lavígnia, ela é prima de uma colega dos garotos. Lavígnia essa é minha tia Marisa.      
             ― Como vai? - Cumprimentei-a com o tradicional aperto de mãos e beijo no rosto.
             ― Bem, muito bem e você? Vocês estão com fome? Acabei de tirar um bolo de fubá com coco 
do forno e o café está quentinho. - Ofereceu ela sem esperar pela resposta de nenhuma pergunta que 
fez, eu achei adorável.
             ― Você sempre adivinha quando estou com fome - Disse Neitan dando um aperto nos 
ombros dela - Mas antes eu queria apresentar a Lavígnia ao vô, onde ele está?
             Marisa olhou de uma forma estranha para ele que assentiu em um movimento quase  
imperceptível.
             ― Onde mais você acha que ele está? - Ela disse com um sorriso largo.
             ― No galpão - Deduziu Neitan olhando para mim - Você já vai descobrir o que ele faz lá, vem 
comigo. - Ele disse se dirigindo para a mesma porta por onde Marisa tinha surgido.
             ― Com licença. - Disse eu passando por ela.
             ― Claro fique à vontade, aliás sinta-se em casa - Disse ela com um sorriso doce - E Neit, diga 
ao pai para vir tomar café.
             ― Tudo bem. - Falou ele saindo para o pátio de grama rala e terra  seca.
             ― Neit? - Não deixei aquela passar quando me coloquei ao lado dele, Neitan riu e maneou a  
cabeça.  
             ― Acaba de conhecer minha tia e ela já me faz passar vergonha, esse é o mal de trazer amigos 
para conhecer a família. - Reclamou ele.
             ― Não é vergonha, todo mundo tem um apelido.
             ― É mesmo? E o seu qual é?
             Disparou ele enquanto íamos em direção a um grande galpão de madeira de onde vinha o  
som de uma música que eu reconheci de imediato, era Medo da Chuva do Raul Seixas.
             ― Hum... se eu te contar, vou ter que matar você. - Falei com uma risada.
             ― Ah então quer dizer que você também tem um apelido constrangedor é?
Deduziu ele e eu ri.
             ― É, mas você nunca vai saber.
             Avisei lembrando que a única pessoa de fora da minha família que conhecia o apelido que eu  
detestava era Tiago, irmão de Rodrigo.
             ― É tão ruim assim? - Insistiu ele.
             ― É ridículo. - Resmunguei olhando para a grande porta aberta no galpão, a luminosidade  
clara e fraca indicava janelas abertas.
             ― Está me deixando curioso para saber qual é. - Neitan falou assim que paramos na soleira  
da porta.
             ― Pode esquecer.
             Avisei espiando para dentro e ele balançou a cabeça indicando que eu entrasse, dei uma  
olhada pelo lugar. Era bem grande e tinha coisas penduradas pelas paredes, ferramentas, cordas, 
celas e alguns pôsteres bem antigos do Raul Seixas.
             ― Oi vô - Neitan disse se aproximando da mesa grande - É... estamos atrapalhando?
             Perguntou ele franzindo o cenho para o homem de cabelos grisalhos que parecia esculpir um  
pedaço e madeira com uma faca. Ele nem tinha levantado a cabeça para nos olhar até Neitan falar 
com ele.        
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             ― É claro que não garoto, quando chegou?
             Ele perguntou dando uma olhada rápida para Neitan que tive a impressão de manear bem 
de leve a cabeça como se estivesse confirmando alguma coisa ao avô. Exatamente como fez com 
Marisa, mas que droga era aquela?
             ― Faz alguns minutos minutos - Neitan disse enquanto o homem que parecia bem forte para  
a idade levou a mão até o velho toca discos e abaixou o volume da música - Ah... essa é a Lavígnia 
Durani, uma amiga.
             Ele me apresentou e o homem que vestia uma camisa xadrez de vermelho e preto me olhou 
com seus incríveis olhos cor de esmeralda. Seu olhar foi avaliativo por alguns instantes, então ele  
sorriu abertamente. 
             ― É um prazer menina. - Ele disse estendendo a mão grande e calejada, eu sorri meio sem 
jeito e apertei sua mão forte.
             ― O prazer é meu senhor...  
             ― Isaías. - Ele disse com sua voz de trovão.
             ― Isaías. - Repeti olhando para várias esculturas de madeira sobre a mesa.
             ― Onde estão seus irmãos?
             Isaías perguntou a Neitan enquanto eu me admirava com o talento do avô dele que com  
certeza era o escultor das peças. Bem na minha frente tinha uma em forma de cavalo, os traços eram 
perfeitos e harmoniosos.   
             ― Estão lá na frente, Lídia está mostrando tudo para a amiga. - Neitan respondeu enquanto o  
outro fazia um muxoxo.
             ― Ah... esses jovens de hoje em dia, passam semanas longe de casa e quando voltam nem se 
lembram desse velho. - Reclamou Isaías e eu o olhei, sutilmente também era para mim, eu tinha que 
ver meus avós daquela vez.  
             ― Não me inclua nisso. - Neitan avisou pegando uma escultura em forma de um pássaro de 
asas abertas.
             ― Mas e você menina - Ele se dirigiu a mim - Já conhecia Bom Jesus?
             ― Ah sim, eu praticamente cresci dividida entre aqui e Porto Alegre, meus avós moram aqui.  
- Disse eu colocando as mãos nos bolsos do meu short.
             ― Hum, então conhece bem a cidade?
             ― Nem tanto, conheço mais a região onde meus avós moram. - Falei enquanto ele maneava a  
cabeça.  -  Suas  esculturas  são  incríveis.  -  Elogiei  olhando  algumas  peças  na  mesa,  um  sorriso 
orgulhoso e rápido passou por seu rosto.
             ― É o meu passatempo.
             ― E um grande talento. - Acrescentou Neitan largando a escultura que estava em sua mão 
sobre a mesa.
             ― Essa é uma coruja? - Especulei e Neitan a pegou outra vez, ele olhou pensativo para a peça.
             ― É uma das grandes predadoras da noite - Disse Isaías já que Neitan parecia reticente, coisa 
que eu não entendi - Tem muitas por aqui.
             ― Essa está bem feita até demais.  -  Resmungou Neitan me entregando a peça,  tirei  
rapidamente as mãos do bolso e a peguei.
             ― Não seja invejoso garoto, você também tem seus talentos.
             A voz autoritária dele soou meio irônica e Neitan não falou nada. Olhei com atenção a coruja 
esculpida em madeira clara, estava mesmo muito bem feita. Tinhas as asas grandes abertas e o olhar 
era especulativo e assustadoramente familiar para mim. Aquela escultura se parecia demais com a 
estranha coruja que Juliana e eu vimos naquela noite no acampamento.   
             ― Gostou Lavígnia? - Neitan perguntou quando eu coloquei-a de volta na mesa.
             ― Está muito bem feita, o senhor já deve ter visto muitas para lembrar de tantos detalhes não 
é?  - Especulei.
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             ― Ah é, muitas e muitas vezes. - Respondeu ele sem tirar os olhos da peça que esculpia  
tirando lascas com a faca.
             ― Minha avó costuma dizer que dá má sorte ver uma coruja. - Acrescentei com um meio  
sorriso só para continuar a conversa.
             ― Ela também é supersticiosa? - Neitan perguntou franzindo as sobrancelhas na minha  
direção, dei de ombros como resposta.
             ― Não é superstição por aqui garoto, ver essa coruja é mais que má sorte. - resmungou Isaías 
de forma meio sombria e Neitan cruzou os braços.
             ― Essa coruja? Quer dizer que é uma só que dá mais que má sorte? - Questionei mirando seu  
rosto de rugas discretas. Ele esperou um pouco para responder.
             ― Nem sempre o maior perigo da noite tem forma de coruja menina. - Respondeu ele sem me 
olhar e juro que aquilo me arrepiou inteira.
             ― Tá bom - Neitan falou - Chega disso né? Acho que ela não acredita nessas coisas, não é 
Lavígnia?
             ― Não sei. - Olhei para a coruja e lembrei da cena daquela noite.
             ― Essa é uma boa resposta, há muitas coisas por esse mundo afora que não sabemos. Só  
porque você não vê uma coisa não significa que ela não exista. - Isaías proferiu e olhou para o neto,  
os dois trocaram um olhar de cumplicidade. 
             ― Sei bem disso – Falei, pegando outra escultura.
             ― Sabe? - Neitan pareceu ansioso.
             ― Hum... pois é. - Desviei o foco da conversa - Um lobo? - Indaguei, apreciando a pequena 
escultura.
             ― Sim, nossos antepassados os usavam para caçar há alguns séculos. - Disse o avô de Neitan 
e eu o olhei surpresa.
             ― O quê?!
             ― Isso mesmo, nossos antepassados foram os únicos na história pelo que eu saiba a dominar  
essas feras selvagens para seu benefício, eles são ótimos farejadores. - Ele disse com orgulho e eu 
sacudi a cabeça.
             ― Isso é difícil de imaginar.
             ― Ou de acreditar. - Resmungou Neitan cruzando os braços, eu o ignorei.
             ― E de onde eram seus antepassados? - Questionei, interessada na história.
             ― Eram da...
             ― Venham tomar café. - A tia de Neitan gritou da porta da cozinha interrompendo o que ele 
ia me dizer.
             ― Estamos indo - Gritou Neitan de volta - Vamos lá vô, ela fez seu bolo favorito.
             ― Ah, essa é uma boa razão para sair daqui. - Disse Isaías levantando-se.
             ― Vamos? - Ele convidou e eu dei de ombros conformada.
             ― Claro.
             Falei indo de encontro a ele, passamos pela porta e fomos em direção à cozinha. Enquanto 
caminhávamos olhei o grande espaço lá na frente onde os cavalos estavam, e além a imensidão da 
floresta.  Imaginei  onde  seria  a  casa  de  Damian  e  se  ele  já  estava  em  Bom  Jesus,  suspirei  
discretamente imaginando porque ele ainda não tinha me ligado, ele havia prometido. 
              ― Notei que você gosta mesmo de histórias impossíveis. - Observou Neitan ao meu lado, ele  
caminhava tranquilamente com as mãos nos bolsos da bermuda. 
              ― E você não. - Afirmei e ele sorriu.
              ― Não muito.
              ― Seu avô não gosta da sua incredulidade, pelo que eu vi.
              Afirmei olhando de soslaio para ele, eu ainda não me conformava que pudesse existir um 
ser  humano tão  bonito  daquele  jeito.  Não  era  à  toa  que  Mariana  estava  encantada  por  ele,  eu 
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também estaria se não houvesse Damian em minha vida, ele também era um tributo à beleza.
              ― Ele ainda não se adaptou ao século vinte e um, eu sim.
              Disse ele com uma risadinha debochada e fez sinal para que eu entrasse na cozinha 
primeiro. A tia de Neitan serviu para mim um pedaço de bolo enorme acompanhado de uma xícara 
de café. Nem Mariana, nem os outros apareceram para o café e o assunto que me interessou não  
voltou a ser mencionado. Pelo contrário, fui bombardeada por perguntas sobre mim, minha vida, 
minha irmã, minha família. Me senti numa entrevista, Neitan não pareceu gostar muito pois lançava 
olhares  irritados  de  vez  em  quando  para  a  tia  ou  o  avô  que  faziam  questão  de  o  ignorar  
solenemente.
             ― Por que não vai mostrar a propriedade para sua amiga? Garanto que ela está ansiosa para 
dar uma caminhada por aí. - O avô de Neitan sugeriu acertando em cheio.
             ― Claro - Disse Neitan se levantando - Vamos Lavígnia?
             ― Está bem - Concordei me levantando também - E obrigada pelo café, o bolo estava ótimo. -  
Agradeci a Marisa que sorriu satisfeita.
             ― Por nada, os amigos dos meus sobrinhos são muito bem vindos aqui.

Ela disse juntando algumas migalhas que haviam caído sobre a mesa grande, eu sorri e deixei 
minha bolsa sobre a cadeira.
             ― Posso deixar aqui? Não quero ficar carregando isso por todo lugar.
             ― Claro pode deixar aí. - Disse Marisa e Neitan parou ao meu lado.
             ― Vamos?
             ― Sim. - Concordei dando as costas, segui Neitan pelo corredor comprido e saímos na sala de 
estar.
             ― Me desculpe por isso. - Pediu ele enquanto abria a porta da frente para mim, franzi as  
sobrancelhas.
             ― Desculpar o quê?  - Inqueri confusa.
             ― Esse interrogatório todo pelo qual você passou,é que quase não vem gente de fora por aqui 
e quando vem é nisso que dá. - Reclamou ele enquanto descíamos os três degraus e eu maneei a 
cabeça.
             ― Tudo bem, eu não me importo. Adorei sua família, eles são muito legais.

Falei reparando no céu azul forte e as sombras da casa e da estrebaria sobre o chão, a tarde  
estava quente e muito agradável.
             ― São ótimos em me fazer passar vergonha. - Neitan resmungou e eu ri.
             ― Pare com isso, eu já disse que não me importei. Meu avô também encheria você de  
perguntas se o levasse para conhecê-lo.
             ― É mesmo?
             ― Hum-hum, na verdade ele colocaria um segurança para ficar nos seguindo até ter certeza  
de que você é confiável. - Declarei colocando as mãos nos bolsos.
             ― Está brincando. - Ele pareceu não acreditar, franzi as sobrancelhas e o olhei.
             ― É sério, não viu os vigilantes que trabalham na minha casa? E isso porque eu já moro em 
um lugar que tem segurança vinte e quatro horas, acha que sou eu quem quer? - Choraminguei,  
embora estivesse acostumada com os três vigias que trabalhavam na minha casa, eu detestava.
             ― Bem... você e Mariana são netas do governador e ficam sozinhas na casa, tem uma certa  
lógica. - Argumentou ele e eu ponderei.
             ― É, mas eu não gosto, detesto me sentir vigiada sabe?
             Reclamei olhando a casa mais adiante de nós, era mais parecida com a casa do avô de Neitan,  
só então reparei que tinha dois carros que não estavam ali quando chegamos. Era um Jeep prateado 
e um Range Rover preto empoeirado, pareciam muito caros. 
             ― Eu entendo, aqui também não tem como não se sentir vigiado.
             ― Quem mora ali? - Apontei a casa.
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             ― O irmão do meu pai e a filha dele.
             ― Seu tio e sua prima. - Corrigi e ele riu.
             ― É isso aí.
             ― E lá? - Apontei para a casa maior e mais distante.
             ― Lá mora uma família que trabalha aqui desde sempre, são muito amigos.
             ― Trabalham aqui? - Ergui uma sobrancelha e ele deu de ombros.
             ― É, minha família sempre trabalhou no ramo de criação de cavalos como pode ver.  

Neitan indicou o enorme espaço onde estavam os animais, todos pareciam de raça sofisticada 
e deviam custar muito caro.  
             ― Nossa! - Deixei escapar e ele riu.
             ― Gosta de cavalos?
             ― Gosto, aprendi a montar ainda pequena.
             ― Quer ir ver as baias?
             ― Tá bem.
             Concordei olhando em volta e me perguntando onde estariam aqueles três. Neitan indicou  
que atravessássemos para o outro lado, quando entramos vi que o lugar era extremamente limpo. 
             ― É aqui que eles ficam durante a noite. - Neitan disse indicando as baias.
             ― E o que fazem com eles? - Indaguei lendo os nomes nas placas acima de cada baia, sonho, 
tornado, aquiles...
             ― Alguns são para competições, outros para reprodução e alguns são até mesmo exportados.  
Uma vez vendemos um para um criador de raças nobres no interior da França.  - Disse ele com 
naturalidade.
             ― Uau!  - Exclamei entendendo a presença dos carros caros. Ele riu.
             ― É claro que alguns são nossos mesmo, se quiser montar...
             Neitan deixou no ar parando perto de uma baia onde havia um cavalo lindo, de repente  
apareceu  um  garoto  magrinho  de  cabelos  pretos  e  lisos  e  pele  morena.  Ele  nos  olhou  com 
curiosidade, especialmente para mim e largou um fardo de feno ao lado da baia. 
             ― E aí Neit? - O garoto que devia ter uns dezoito ou dezenove anos cumprimentou Neitan  
com um daqueles apertos de mão esquisitos que os rapazes se cumprimentam.
             ― Como vai garoto? Essa a Lavígnia, uma amiga de Porto Alegre. - Ele me apresentou já que  
o garoto me olhava com interesse.
             ― Lavígnia esse é o Maicon, trabalha aqui com a gente.
             ― Oi. - Cumprimentei vendo o garoto limpar a mão na camiseta azul escura antes de apertar 
a minha de uma maneira mais normal.
             ― Oi Lavígnia. - Maicon disse todo tímido.
             ― Como ela está?
             Neitan perguntou passando a mão no focinho do cavalo e então eu olhei para a placa logo 
acima dele. Não era um cavalo era uma égua, moranguinho, dizia a placa, achei o nome uma graça.  
             ― Está melhor, mas ainda não quer sair da baia. - Informou Maicon abrindo a portinhola e  
entrando na baia.
             ― O que ela tem? - Perguntei me aproximando um pouco.
             ― O veterinário disse que ela pegou uma virose, ela não sai da baia há dias.
             ― Ah... pobrezinha - Me aproximei e fiz carinho em seu longo focinho marrom e branco -  
Quem deu esse nome para ela? - Especulei ainda fazendo carinho nela. 
             ― Foi a Lídia, quem mais daria um nome desses? - Reclamou Neitan.
             ― Não há nada de errado com o nome dela, não é? - Falei me aproximando mais dela, era um 
animal adorável.
             ― Que isso? Ela merecia um nome mais forte não é garota - Neitan estendeu a mão para 
também fazer carinho nela - Que tal Xena, a princesa guerreira hein?
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             Ele perguntou ao animal enquanto escorregava a mão pelo focinho dela e sem querer nossas  
mãos se tocaram. Afastei a mão rápida mas discretamente,  aquilo havia sido embaraçoso, e um 
silêncio constrangedor ficou entre nós.  
             ― Acho que ela não gostou desse nome Neit. - Maicon afirmou saindo da baia depois de dar 
comida para ela.
             ― Lídia também não gostaria de trocar o nome dela,é melhor deixar assim.
             ― Lídia... onde ela está? 

Maicon perguntou arrumando algumas ferraduras em volta de um pedaço de metal, cruzei 
os braços enquanto olhava para as outras baias, devia haver umas quinze.
             ― Foi só eu parar o carro que ela e Léo sumiram levando a prima da Lavígnia.
Informou Neitan e o garoto torceu o nariz enquanto olhava para cima.
             ― Ela deve estar lá no Artur então.
             ― E seus irmãos? - Neitan perguntou e eu suspirei discretamente, eu queria encontrar 
Mariana, me sentiria mais à vontade com ela por perto.
             ― Foram para a cidade com o pai, me deixaram com todo trabalho.

Reclamou o garoto de cabelos tão pretos que chegavam a ter reflexos azuis, os cabelos eram 
um pouco compridos e estavam amarrados para trás de forma descuidada.
             ― Você dá conta. - Neitan disse dando um tapa nas costas dele antes de se virar para mim.
             ― Vamos tentar encontrar aqueles três?
             ― Boa ideia.
             Falei com um meio sorriso, era uma ótima ideia na verdade. Segui Neitan para fora da 
estrebaria e foi nesse momento que visualizamos os três desaparecidos e mais uma garota que eu 
imaginei ser a prima de Neitan.
             ― Ah... olha lá, parece que não foram abduzidos. - Disse Neitan indicando o grupo.
             ― Bom para os et's, acho que eles não aguentariam as brigas dos seus irmãos.
Brinquei e ele riu.
             ― Também acho, iriam trazer eles de volta bem rápido quando se dessem conta da bobagem  
que fizeram.
             Disse ele topando a brincadeira enquanto caminhávamos em direção ao grupo que estava 
parado no espaço entre a garagem aberta da casa de Neitan e a casa do tio dele.
             ― Ei - Gritou Léo - Onde é que vocês estavam afinal?
             ― Nós é que queremos saber isso, vocês sumiram.

Devolveu Neitan quando paramos ao lado deles, Mariana sorriu brevemente para mim e eu 
retribui da mesma maneira.
             ― Estávamos mostrando o lugar para a Mari e vocês? - Lídia perguntou com os braços  
cruzados sobre a blusa verde.
             ― Fui apresentar a Lavígnia à tia e ao vô e eles nos convidaram para o café da tarde, o vô está 
bravo por vocês ainda não terem ido nem dar um oi. - A voz de Neitan soou repreensiva.
             ― Ih... caramba, a gente estava lá na Vanessa e ela fez a gente tomar café lá - Disse Léo 
colocando a mão na testa - Vou lá agora, vem Lídia?
             ― Claro, vem Mari quero que conheça meu vô. - Decidiu Lídia arrastando Mariana com ela.   
             ― A gente se fala depois. - Mariana disse ao passar por mim.
             ― Está bem. - Respondi voltando o olhar para a garota que havia ficado.
             ― Oi, sou Catarina - Disse ela estendendo a mão para mim - Mas pode me chamar de Cati.
             ― Eu sou Lavígnia, muito prazer.
             Disse quando ela me deu um beijo no rosto, retribuí é claro. Achei ela muito agradável, era  
muito bonita também, se parecia um pouco com Lídia só que era um pouco mais baixa e os cabelos  
eram castanhos bem claros como os de Neitan, eram compridos e lisos. Ela tinha os mesmos olhos 
verdes de todos da família só que como nos outros tinham um tom único, parecia uma mistura de 
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verde com mel.   
             ― O prazer é todo meu acredite, e aí está gostando de BJ? - Perguntou ela.
             ― Ah eu já conhecia a cidade, passo as férias aqui desde pequena, minha mãe era daqui. - 
Expliquei e ela me fez mais algumas perguntas que pareceram irritar Neitan.
             ― Onde está seu pai? - Interrompeu ele.
             ― Ele foi para o centro com o pai e os irmãos do Maicon. - Disse ela calmamente enquanto eu 
fazia as contas.
             ― Mora bastante gente aqui, não é? - Observei admirada.
             ― Doze pessoas, isso aqui é quase um clã! - Exagerou Catarina e eu ri.
             ― São duas famílias que moram aqui - Repreendeu Neitan - E não uma horda de criaturas  
que se organizam em clãs, Catarina.
             ― Cati, por favor. - Lembrou ela.
             ― Ali - Apontou Neitan para a casa há uns dez metros da estrebaria - Moram os Nunes, eles  
sempre trabalharam aqui como eu já lhe disse. Maicon, o mais jovem, você já conheceu na estrebaria, 
ele tem mais dois irmãos o Daniel e o Pedro.
             ― Hum - Maneei a cabeça.
             ― E os pais deles é claro, o Jeremias e a Vanessa. - Acrescentou Cati.
             ― Nossa, isso deve ser muito bom. - Disse eu.
             ― O quê? - Os dois peguntaram em uníssono, trocaram um olhar e riram.
             ― Morar perto da família e dos amigos. - Respondi disfarçando um suspiro.
             ― Não mora com sua família? - Cati perguntou.
             ― Ah, não. Meus pais morreram e minha irmã já mora no Amazonas há uns três anos. 
Mariana saiu da casa dela quando tinha treze anos e foi morar lá em casa, somos só nós duas. -  
Expliquei enquanto ela mordia o lábio.
             ― Ah... mas e o resto da sua família?  
             ― Não tenho uma relação muito boa com eles - Principalmente com aqueles que sabem tudo 
que eu quero saber e não me contam, pensei - Me dou melhor com meus avós que moram aqui. - 
Falei quando o toque de um telefone soou da casa de Cati.
             ― Eu vou atender - Disse ela se distanciando - A gente se fala depois
Lavígnia, adorei conhecer você. - Ela disse mais alto já perto da porta da casa.
             ― Como eu disse, interrogatório. - Disse Neitan com uma risada, dei de ombros.
             ― E eu já disse que não ligo, pare com isso, eles são legais.
O repreendi de brincadeira, naquelas poucas horas em que ele e eu ficamos sozinhos eu descobri  
como era fácil conversar com ele, na verdade, já éramos amigos. 
             ― Se você quer assim... Mas já vou avisando que ainda falta conhecer o Artur e os outros  
Nunes.
             ― Vai ter mais interrogatório? - Perguntei concordando com ele, Neitan riu.
             ― Você verá, quer ir ver os cavalos?
             ― Claro. - Concordei com um sorriso, andamos mais rápido e atravessamos para o outro  
lado.
             ― E aí? Gostou daqui? - Ele quis saber.
             ― Adorei,é tudo tão... - Olhei ao redor pensativa - Tão informal, tão... família, sabe?
             ― Sei - Ele riu - Mas fiquei em dúvida quanto a uma coisa.
             ― Qual? - Perguntei me apoiando na cerca, ele fez o mesmo apoiando os antebraços na parte 
mais alta.
             ― Você disse que não se dá bem com sua família? Por quê?

Inqueriu ele olhando em meus olhos, suspirei e olhei para os cavalos, eram muitos e de tons 
variados.
             ― Sei lá, sempre fomos bem distantes, eu gostava muito de ir na casa do meu avô mas depois  
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que minha vó morreu ele casou de novo. - Revelei olhando um cavalo quase todo branco correr.
             ― E você não gosta da nova vovó?
             ― Nem brinca, já viu uma vovó de trinta e cinco anos? - Alfinetei.
             ― Hã... e seu avô é o governador?
             ― É.   
             ― E qual é a idade dele?
             ― Setenta. - Fui categórica e ele cruzou os braços sobre a cerca.
             ― Hum... acho que entendi. - Disse ele olhando rapidamente para mim, ele era inteligente.
             ― É isso mesmo que você está pensando que o resto da família pensa também, ela é uma 
oportunista - Acusei sentindo mal estar só por lembrar de Janaína.    
             ― É... complicado isso. - Ele pareceu compreender.
             ― Dificilmente eu vejo meu avô e agora que ele ganhou o segundo mandato então... Piorou 
muito. - Falei em voz baixa, durante alguns segundos ninguém falou nada, nós dois olhávamos os 
belos animais à nossa frente.
             ― Mas e a mãe da Mari? Vocês trabalham no mesmo prédio não é?
             ― É, mas isso não quer dizer nada, quase não nos falamos, ela é muito reservada.

Revelei percebendo que ao longe vinham dois carros levantando poeira pela estrada de terra, 
vindo em nossa direção.
             ― Então quase não tem contato com ninguém da sua família em Porto Alegre?
             Neitan perguntou dando uma rápida olhada para o lado, os dois carros. Uma picape  
moderna  azul  escura  e  uma  Van  branca  e  velha  passaram  por  nós  buzinando,  Neitan  acenou 
enquanto os carros se afastaram.  
             ― Han-han - Neguei virando a cabeça para olhar os carros - Quem são?
Indiquei os carros voltando a olhar para ele.
             ― Ah é o Jeremias e os filhos e na picape é o meu tio Artur, dirigindo o carro do vô inclusive.  
- Informou ele e eu ergui as sobrancelhas e voltei a olhar para o grande descampado. - Se não se dá 
bem com eles, por que não vem morar aqui com seus avós?
             Neitan perguntou tocando em um assunto que eu já tinha ponderado algumas vezes, encolhi 
os ombros e suspirei.
             ― Não sei... é uma boa ideia, mas lá eu tenho minha casa, meu trabalho, meus amigos... Ah e  
tem a Mariana é claro, eu não poderia deixá-la sozinha. - Expus e Neitan maneou a cabeça.
             ― Já tem amigos aqui, não se esqueça. - Avisou ele.
             ― Eu sei, mas mesmo assim isso seria ao mesmo tempo ótimo e complicado.
Eu disse indecisa.
             ― Talvez, mas não vai saber se não tentar. - Ele argumentou.
             ― Tem razão - Admiti olhando para o sol que se escondia alaranjado por trás das montanhas 
ao longe - Mas acho que eu não conseguiria.
             ― Mas acho que a Mariana sim, ela gostou muito daqui.
             Neitan disse olhando na direção das casas, segui seu olhar e vi um grupinho conversando e 
rindo. Eram além de Mariana,  Lídia e Léo mais  quatro jovens,  reconheci Catarina e Maicon,  os 
outros dois deviam ser os irmãos dele.  
             ― É, mas ela tem outro motivo. - Falei enigmática com um meio sorriso e ele franziu as  
sobrancelhas me lançando um olhar curioso.
             ― Qual? - Ele perguntou com um sorriso.
             ― Você. - Fui categórica mas o sorriso dele se apagou quase que imediatamente.
             ― O quê?
             ― Ela está interessada em você, vai dizer que não notou?
             Perguntei estranhando a reação dele, Mariana era bonita também, tinha alguns centímetros a  
menos que eu e alguns quilos a mais. Geralmente ela fazia muito sucesso com os rapazes, exceto ele 
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pelo jeito.   
             ― Na verdade, não. - Revelou ele, parecia decepcionado mas eu não entendi. Torci o nariz,  
ele devia estar de olho em outra garota.
             ― Tá certo, só não conte para ela que eu lhe disse está bem? - Pedi.
             ― Sem problema. - Neitan concordou sem me olhar. De repente os cavalos começaram a  
andar todos na mesma direção e isso chamou minha atenção, ele reparou. - É hora deles voltarem 
para a estrebaria. - Explicou.
             ― Hum...
             ― Vamos lá para cima, já está anoitecendo. - Convidou ele e eu assenti.
             ― Tudo bem.
             Concordei enquanto caminhávamos na direção das casas, o sol já havia se posto totalmente e 
o céu já começava a exibir tons de azul escuro e as sombras no chão haviam sumido.
             ― E aí? Vocês dois - Lá veio Léo na nossa direção, ele tinha trocado de camiseta - A tia nos  
convidou para jantar lá hoje. - Anunciou.
             ― Legal. - Disse Neitan simplesmente, não me pareceu muito entusiasmado.
             ― É, é legal - Léo juntou as sobrancelhas - Vamos lá.
             Ele fez um sinal com a mão para que nos apressássemos. Léo tinha se adiantado um pouco  
na nossa frente. Ouvi um latido e logo depois vários outros se seguiram, olhei meio assustada ao 
redor e lembrei do cachorro que tinha visto com eles no parque da Redenção em Porto Alegre. 
             ― Onde está o cachorro de vocês? - Perguntei quando nos aproximávamos da casa do avô  
dele.
             ― Eu o mandei para cá na semana passada, ele não gosta de ficar preso no apartamento que 
temos lá. - Explicou.
             ― É, eu sei cães não gostam de ficar trancados. - Falei subindo os degraus de madeira com ele  
ao meu lado.
             ― É, ele gosta daqui. 
             Neitan disse indicando para que eu entrasse primeiro, a porta da casa estava aberta assim 
como na casa de Catarina mais abaixo. Assim que chegamos na cozinha, vi que tinha muita gente,  
coloquei as mãos nos bolsos e andei ao lado dele até perto da mesa grande de madeira. Léo estava  
sentado com a cadeira virada para Lídia que estava sentada ao lado dele. Mariana estava do outro 
lado da mesa e tinha Maicon ao seu lado, um outro rapaz de cabelos pretos estava parado entre  
Lídia e Léo.
             Ele era alto e bem forte, estava com os braços cruzados sobre a camisa xadrez e vestia jeans  
surrados e  um cinto de couro preto e parecia prestar atenção ao que Lídia falava.  Mais atrás à 
esquerda havia uma roda de cadeiras, nelas estavam Isaías, Marisa e mais três pessoas que eu não 
conhecia, mas deduzi ser o pai de Catarina e os pais de Maicon. Assim que surgimos na porta todos 
os olhares dispararam na nossa direção, odiei aquilo mas felizmente foi só por um segundo, os 
olhares que persistiram mais foram os das pessoas que eu não conhecia.
             ― Finalmente nos vemos, há quanto tempo hein?

Brincou Mariana, eu nem dei bola e puxei uma cadeira sentando ao lado dela, Neitan sentou-
se ao meu lado.
             ― Muito tempo. - Completou Lídia e Neitan fechou a cara para ela.
             ― Lavígnia - Léo me chamou - Esse é o Daniel, Daniel, Lavígnia. - Eles nos apresentou e eu 
mirei os olhos escuros que me encaravam com curiosidade.
             ― Oi. - Murmurei rapidamente para o rapaz que maneou a cabeça.
             ― Como vai? - Perguntou ele com o vozeirão de se esperar para alguém daquele tamanho 
todo.
             ― Bem obrigada.
             ― Já conhecia o irmão mais novo dele né? O Maicon. - Léo indicou o garoto ao lado de  
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Mariana, eu sorri e o olhei.
             ― Sim, eu já o conhecia.
             Falei dando uma rápida olhada para os mais velhos lá no fundo, perto do fogão à lenha que 
mesmo com aquele calor todo estava aceso e algumas panelas estavam sobre ele. Eles passavam 
entre si a tão tradicional cuia de chimarrão e pareciam falar em voz baixa. Curiosa, fiquei olhando 
para eles por alguns segundos, eles me lembravam a mínima parte da minha família que guardava o 
segredo dos vampiros.
             ― Eu falei para ele - A voz de Lídia me trouxe de volta, ela falava de algo que eu não prestei  
atenção - Mas você sabe como esse garoto é teimoso.
             ― Você é que não entende nada disso.
             Retrucou Léo e eu olhei pela janela imensa de vidro que dava para o pátio da frente, dava  
para ver a casa de Neitan, e então eu reparei que bem no canto da parede tinha uma pequena porta  
fechada que devia dar para a rua.
             ― E nem quero, não gosto dessas coisas.
             A discussão entre eles continuava, Mariana falava alguma coisa com Maicon que parecia 
encantado com nossa visita. Neitan que estava muito quieto, ele havia cruzado os braços sobre a  
mesa e mantinha o olhar perdido. Marisa se levantou lá no fundo e mexeu a comida que estava na 
panela e a pequena porta que eu tinha visto se abriu, mas pareceu chamar só a minha atenção. 
Ninguém olhou na direção da porta como se soubessem quem estava chegando e provavelmente 
sabiam mesmo, eram Catarina e outro rapaz que devia ser o irmão do meio da família Nunes, Pedro.
             Catarina trazia uma travessa que provavelmente continha algum tipo de comida, envolvida 
em um pano de  prato.  O  garoto  parecia  ter  uns  vinte  anos,  era  bem parecido  com os  irmãos, 
morenos de cabelo preto e liso, só que mais curto que o dos irmãos. É claro que ele vinha com os  
olhos grudados em mim e Mariana
             ― Oi, oi gente.
             Catarina disse passando pela mesa, ouve apenas algumas respostas ao seu cumprimento, ela  
foi  direto  entregar  a  travessa  para  Marisa.  O  garoto  parou  ao  lado  do  irmão,  Daniel  e  olhou 
diretamente para mim e depois para Mariana. 
             ― Ah, Pedro - Disse Lídia - Essas são minhas amigas lá de Porto Alegre. Lavígnia e Mariana. - 
Ela nos indicou e ele sorriu.
             ― Oi. - Disse parecendo um pouco tímido.
             ― Oi. - Mariana e eu dissemos juntas, esperei com toda minha alma que aquela fosse a última 
apresentação.
             ― Nossas amigas Lídia - Léo corrigiu - Nossas.
             Ele enfatizou bem a palavra e eu maneei a cabeça, qualquer coisa era motivo daqueles dois se  
indisporem. Lídia revirou os olhos e depois perguntou alguma coisa a Mariana, não prestei atenção. 
Os dois que estavam de pé resolveram se sentar, Daniel puxou uma cadeira e ficou no mesmo lugar, 
Pedro sentou-se à mesa ao lado de Lídia que estava meio que de costas para ele. Catarina voltou e  
sentou-se ao lado de Neitan que ainda estava calado,  percebi  que ele  tinha ficado daquele jeito  
depois que contei que Mariana estava de olho nele. Desviei minha atenção em como iria fazer para ir 
até a casa de meus avós já que estava sem carro e não prestei atenção à conversa deles.
             ― É, a Lavígnia trabalha lá. - O som do meu nome me fez prestar atenção ao que era falado  
por Mariana.
             ― O quê? - Perguntei absolutamente perdida.
             ― Que você trabalha na Secretaria de Segurança. - Ela repetiu.
             ― Ah...
             ― E o que você faz lá? - Pedro perguntou parecendo estar rompendo a timidez inicial.
             ― Trabalho na administração, não é tão emocionante quanto parece. - Disse eu provocando  
alguns risinhos.
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             ― Então vocês andam rodeadas de seguranças por todo lugar? - Maicon perguntou e Mariana 
e eu o olhamos, eu franzi as sobrancelhas e Mariana riu.  
             ― Ué, mas por quê? - Ela estranhou também e Maicon deu de ombros.
             ― Vocês não são netas do governador?
             ― Ah... tá - Ela entendeu - Não, nós não andamos com seguranças por todo lado, na verdade 
por lado nenhum.
             ― Só na casa de vocês - Léo informou - Eu vi um.
             ― Hum... - Mariana não sabia responder aquela.
             ― Não são seguranças - A livrei - São vigilantes, eles ficam cuidando quem entra e quem saí 
lá de casa para depois contar tudo ao nosso avô. - Um coro de "Ah" e "Hum" se seguiu à minha  
afirmação, pelo jeito haviam entendido.
             ― Isso só porque vocês moram sozinhas lá? - Agora foi a vez de Daniel perguntar.
             ― Acho que sim. - Oscilou Mariana. 
             ― Super protegidas.
             Exagerou Léo. Durante o jantar Mariana e eu fomos apresentadas às pessoas que faltavam.  
Foi muito bom, todos eram muito gentis e eu me senti parte de tudo ali o que de certa forma era  
meio esquisito.
             ― Nossa, tá um calor danado aqui dentro - Disse Léo de súbito levantando-se da cadeira -  
Vamos lá para fora. 
             Ele convidou e um coro de concordância se ouviu. Levantei da cadeira e fui na direção da  
porta por onde todos saíam, os mais velhos já tinham dado boa noite e ido dormir, só mesmo Marisa 
que ainda limpava a cozinha tinha ficado. 
             ― Adorei vir aqui. - Mariana disse baixinho assim que saímos no pátio iluminado pela lua.
             ― Eu também, todos são muito legais. - Concordei olhando para o céu que parecia bem mais  
estrelado ali do que na cidade grande.
             ― Aí Maicon, pega o violão pra fazer um som pra gente. - Pediu Léo enquanto Maicon  
começava a correr na direção da casa.
             ― Tá bem.
             Disse ele por cima do ombro, todos nos dirigíamos à varanda da casa de Neitan e dos irmãos 
que era bem grande e tinha bancos de madeira com almofadas por cima e tapete no chão.
             ― Você não para de olhar para o relógio, o que foi? - Observou Mariana.
             ― Ah é que eu queria ir ver meus avós, mas não sei como.
             Falei em voz baixa enquanto sentava ao lado dela em um dos bancos encostados na parede, 
no outro na nossa frente sentaram-se Lídia e Daniel, Catarina sentou-se no canto. Léo sentou ao meu 
lado já  que o banco era para três,  fiquei  entre Mariana e  ele.  Neitan apoiou-se na estrutura de 
madeira que rodeava a varanda e Pedro sentou-se no chão mesmo, sob o tapete. 
             ― Acho melhor você deixar para amanhã, tenho certeza que alguém vai lhe dar uma carona.
             Disse ela com praticidade e eu olhei para a floresta ao lado da casa do avô deles. Se eu  
pudesse iria naquela noite mesmo vê-los, pois estava com saudades. Logo Maicon voltou e sentou-se 
no chão.
             ― E aí galera, qual vai ser? - Perguntou ele olhando para todos. 
             ― Hum...
             ― Não sei. - Um olhava para o outro quando Catarina falou.
             ― Ai gente por favor, sempre quando alguém pergunta o que é para tocar numa roda de  
violão é resposta é óbvia - Ela fez um suspense, todos olhavam para ela - Toca Raul! 
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             ― Legal - Disse Maicon - Mas qual? - Perguntou ele e o burburinho recomeçou.
             ― Metamorfose Ambulante. - Sugeri fazendo todos calarem a boca e me olharem.
             ― Essa é boa. - Disse Pedro concordando.
             ― Beleza,é essa... 
             Maicon disse dedilhando o violão com as notas da conhecida música, era bem antiga e de um 
cantor que já havia morrido há muito tempo, mas que ninguém conseguia esquecer.
             ― Eu prefiro ser... essa metamorfose ambulante... eu prefiro ser... - Começou Maicon a cantar e logo 
todos cantavam junto. - Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo... - Todos fizeram um coro ao 
qual só mesmo Mariana não participava, não que ela não gostasse mas que não conhecesse mesmo. - 
Eu quero dizer... agora o oposto do que eu disse antes... eu prefiro ser essa...
             ― Não dá tocar uma música que eu conheça? - Protestou Mariana assim que a segunda  
música terminou e ouvi alguns risinhos.
             ― Não dá para tocar Lady Gaga com o violão, mari. - Disse Léo enquanto ria ao meu lado.
             ― Lady o quê? - Maicon indagou com cara de quem não fazia ideia de quem fosse.
             ― Como assim, quem? Em que planeta você vive que não conhece a Lady Gaga?
Perguntou Mariana parecendo não acreditar nele.
             ― Eu moro neste planeta mesmo, mas não conheço nenhuma Lady Gaga.
             Retrucou Maicon dedilhando o violão em melodia desconexa. Mariana revirou os olhos 
enquanto ria.
             ― Conhece o Skank né? - Daniel perguntou a Mariana.
             ― Ah, Skank eu conheço. - Disse ela.
             ― Legal, então escolhe uma. - Ofereceu Maicon e ela levou o dedo indicador aos lábios.
             ― Vou deixar. - Decidiu ela.
             ― Essa é legal.
             Falou ele enquanto começava a tocar a música, Léo se levantou ao meu lado e se foi na 
direção da porta, fui atrás dele.
             ― Onde fica o banheiro? - Perguntei enquanto ele abria a porta.
             ― É do lado da cozinha, vem eu te mostro.
             Segui ele através da sala bem mais moderna do que a da outra casa, o jogo de sofás era cor de  
creme e tinha almofadas vermelhas sobre eles. Tinha um tapete de cores claras bem grande no meio 
da sala. Uma mesinha de centro de vidro,  uma televisão de plasma bem grande e quadros com 
pinturas nas paredes.   
             ― É aqui. - Léo indicou batendo com os dedos na porta enquanto passava.
             ― Obrigada.
             Eu disse abrindo a porta, quando saí olhei na direção em que ele tinha ido, estava com sede e  
pelo jeito a cozinha era naquela direção. Acertei, era mesmo a cozinha. Era um pouco maior que a  
sala e tudo nela era bem moderno e em tons de branco, Léo estava tirando uma jarra de água da  
geladeira.
             ― Posso pegar um copo d'água? - Perguntei indo até a pia.
             ― É claro que pode, não quer um pouco dessa? Está gelada. - Ofereceu ele indicando a jarra  
transparente.
             ― Não obrigada, não gosto de água gelada.
             ― Você que sabe. - Disse ele, larguei o copo na pia e dei a volta na mesa onde ele preparava 
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um suco na jarra.
             ― E aí, gostou daqui? - Léo inqueriu e eu coloquei as mãos nos bolsos.
             ― Muito, todos são muito legais e aqui também é muito bonito, só que meio afastado não é?
             ― Pois é, eu também acho mas minha família já mora aqui há tanto tempo. - Falou ele  
colocando açúcar no suco e mexendo com uma colher.
             ― Muito tempo? - Especulei, Léo deu de ombros.
             ― Desde o meu bisavô.  
             ― Nossa!
             ― É eu sei faz tempo.  - Admitiu ele e eu suspirei. - O que foi? Parece aborrecida.
Observou.
             ― Ah... é que eu queria visitar meus avós, eles moram aqui e essa é a segunda vez que venho  
e não fui vê-los. - Confessei e ele fez um muxoxo.
             ― Não tem problema não, se quiser eu levo você. - Ele se ofereceu e eu achei super legal.
             ― Obrigada, mas é que eu queria dormir no meu velho quarto e tal mas não tem como.
             ― Por quê?
             ― Porque não estou de carro. - Proferi fazendo um gesto com as mãos, era tão óbvio.
             ― Isso não é problema, empresto o meu.
             ― Empresta? Seu carro? Para mim? - Perguntei surpresa.
             ― É, o que é que tem? - Ele pareceu não compreender minha reação.
             ― Como assim? Esse carro não é o seu grande amor? Você mal me conhece. - Argumentei e  
ele fez uma careta.
             ― Tá, eu confesso que sou meio obcecado pelo meu carro mas você é minha amiga... pelo  
menos é o que eu considerava mas parece que você não. - Reclamou ele fazendo um beicinho, eu ri.
             ― Desculpe Léo,é claro que te considero meu amigo mas é que pensei que você não 
emprestasse o carro para ninguém, só isso. - Falei em minha defesa.
             ― Empresto para quem é de confiança, você é de confiança. - Ele me apontou o dedo, eu ri.
             ― Obrigada então.
             ― Consegue chegar lá sozinha? Você não conhece muito bem essa parte da cidade né? -  
Preocupou-se ele.
             ― Não mas consigo me localizar chegando no centro. 
             ― Tá bem, vai ir agora?
             ― É o que eu pretendo mas... tem certeza? Pois pretendo passar a noite lá e aí só vai ver seu 
carro amanhã. - Expus e ele torceu o nariz.
             ― Ah, tudo bem não vou precisar dele hoje.
             Léo assegurou indo até o porta chaves preso na parede ao lado do armário. Ele pegou as  
chaves e as atirou para para mim com uma precisão fantástica, só precisei levantar a mão para pegá-
las.    
             ― Já está pronto Léo? - A voz de Lídia veio do corredor e nós olhamos para a porta pela qual 
ela surgiu um segundo depois.
             ― Tudo pronto, pegue os copos.
             ― Certo. - Disse ela passando por mim.
             ― A Lavígnia não vai passar a noite aqui com a gente, sabia? - Léo contou e a irmã franziu as  
sobrancelhas, seu olhar disparava de Léo para mim.
             ― É sério? - Duvidou ela segurando duas torres de copos de plástico.
             ― É, vou na casa dos meus avós, ainda não é muito tarde. - Informei e ela ergueu as 
sobrancelhas.
             ― Hum... o Léo vai levar você?
             ― Ela vai sozinha, vou emprestar meu carro. Vem Lavígnia, vou te levar até ele, - Convidou-
me Léo saindo pela porta dos fundos e eu olhei para Lídia.
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             ― Pode avisar pra Mariana que vou visitar meus avós e que amanhã eu volto? - Pedi e ela 
assentiu.
             ― Claro, vai tranquila. - Prontificou-se toda simpática.
             ― Obrigada, até amanhã então. - Me despedi antes de correr atrás de Léo. O pátio da parte de  
trás da casa estava escuro mas me guiei pela luz vinda da garagem.
             ― Tem certeza de que quer ir sozinha mesmo? - Léo perguntou assim que me viu - Eu posso  
levá-la e depois buscá-la. 
             ― Não precisa, fique aqui e divirta-se. Eu vou sozinha, sério.
             ― Tudo bem, se você quer assim... 
             ― Obrigada Léo. - Eu disse abrindo o carro e ele acenou enquanto se afastava.
             ― Beleza... então até amanhã e não vá se perder.
             ― Tudo bem.
             Olhei meio perdida para as seis marchas, não vai ser tão difícil, eu disse a mim mesma 
girando a chave e o motor rugiu. Liguei os faróis que iluminaram o chão à minha frente e saí com o 
carro, passei pela estrebaria, a casa de Catarina e dos Nunes. O grande retângulo descampado onde 
os cavalos ficavam durante o dia estava vazio e alguns vaga-lumes sobrevoavam a grama piscando 
pelo escuro. Assim que saí dos limites da propriedade senti uma sensação desagradável de solidão e 
imediatamente lembrei daquelas lendas contadas no acampamento, senti uma pontada de medo.
             O único som era o do motor e o estalo das pedras da estrada sob os pneus. Passei por aquela 
casa cujas luzes se podiam ver da casa de Neitan, eu lembrava vagamente o caminho pelo qual 
viemos e os postes iluminavam o caminho. Porém alguns metros a frente apareceu uma coisa com a 
qual eu não contava, parecia uma árvore enorme caída no meio da estrada, atrás dela um carro com 
o capô amassado. Parei o carro sem conseguir acreditar naquilo, havia uns cinco homens em volta 
daquela confusão e um deles veio na minha direção. Abaixei o vidro do carro para falar com o 
homem de meia idade que usava um rústico chapéu de palha.        
             ― Não vai dar pra passar não, moça. - Ele disse assim que se aproximou.
             ― Mas o que aconteceu? - Perguntei o óbvio, o homem passou a mão na testa empurrando  
um pouco o chapéu.
             ― Meu vizinho perdeu o controle do carro e bateu na árvore, vamos levar a noite toda para  
tirar ela daí. - Informou ele e eu gemi baixinho.
             ― Isso não é possível.
             ― Ora, mas dá para ir por aquele outro caminho - Ele apontou para uma bifurcação não 
iluminada da estrada - A moça não é daqui?
             ― Não, não sou, como faço para chegar ao centro? - Indaguei e ele virou de lado me  
apontando o caminho.
             ― Pode ir por aquele desvio ali ó, a moça vai reto por uns oitocentos metros e vira à direita e 
depois para a esquerda - Explicava ele e eu me esforçava para gravar bem as instruções - Aí depois é 
só ir reto por mais uns metros e descer à direta que já sai lá na rodovia. - Explicou ele para minha 
expressão contrariada.
             ― Mas o caminho todo não é iluminado? - Perguntei enquanto os outros homens tiravam o  
carro de perto da árvore.
             ― Até a descida que falei é, mas não se preocupe não moça, aqui não tem bandido. -  
Assegurou ele coçando a barba escura, ótimo consolo, pensei.
             ― Está bem então, obrigada.
             ― Por nada.
             Disse ele se afastando, suspirei contrariada e virei o carro para o tal desvio. Quando entrei 
nele, parei o carro. Olhei desconfiada para a escuridão à minha frente e me perguntei se não era 
melhor  deixar  aquela  visita  para  o  dia  seguinte.  Quem  tem  medo  de  uma  estradinha  escura? 
Perguntei  a  mim mesma e dei  a  partida mergulhando na escuridão além dos faróis.  Mantive a 
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velocidade um pouco acima do permitido mas como não tinha placas por ali, não me importei. Tudo 
o que eu queria era sair daquela estrada escura logo, cheguei rápido à bifurcação que o homem tinha 
mencionado mas não me lembrava qual  era o lado que ele  tinha me dito para ir.  Esquerda ou 
direita? Me perguntei olhando os dois caminhos escuros entre as árvores, pensei um pouco e segui 
para a esquerda. Eu lembrava dele ter dito esquerda, então continuei mas por mais que eu avançasse 
não via nenhuma outra bifurcação.
             Nada, apenas a estrada reta e escura. Comecei a achar que tinha me perdido quando um 
trovão estourou no céu para minha total surpresa. Achei impossível já que quando saí do haras o 
céu estava estrelado. Mas então para mostrar que eu estava errada, a chuva desabou com força  
formando uma cortina espessa de água no para-brisa. Pensei em pegar meu celular e avisar alguém 
que estava perdida mas aí me lembrei que deixei minha bolsa com meu celular dentro na casa da tia  
no Neitan.
             Com um suspiro de exasperação olhei para o painel procurando ligar o limpador de para-
brisa. A chuva havia piorado e tudo que eu via era uma cortina de água descendo pelo vidro da 
frente  bloqueando  minha  visão.  Porém esse  meio  segundo  de  distração  fez  o  carro  desviar  da 
estrada. Girei o volante tentando fazê-lo voltar mas não deu certo, ele ficou mais descontrolado 
ainda, foi tudo muito rápido e eu não via nada. Eu não estava de cinto então fui jogada com força  
contra o volante ao sentir a batida muito forte contra uma árvore. O movimento da batida fez com 
que eu voltasse contra o banco outra vez, vi a chuva ainda descer pelo para-brisa. enquanto sentia 
minha consciência se esvanecendo pela força do golpe da batida. Desmaiei.
             Ao abrir os olhos vi que estava em uma enorme cama macia. Hã? Cama, gritei mentalmente e 
me sentei rapidamente.
             ― Ai - Choraminguei ao sentir uma pontada na minha cabeça – Droga! - Xinguei colocando a  
mão na testa e olhei o quarto sofisticado e todo em tons de branco.
             ― Mas... onde estou? - Sussurrei para mim mesma enquanto de um salto levantei da cama. 
Encontrei minhas sandálias ao lado da cama e as vesti bem rápido.
              Parei no meio do quarto e olhei ao redor. Encontrei uma reprodução enorme do quadro Leda 
e o Cisne na parede em frente a cama." Bem, seja onde for esse lugar é muito chique "Pensei. Então ouvi 
os acordes afinados de uma guitarra tocada ao longe. Vi a porta aberta e então saí, eu precisava 
descobrir onde estava e o que tinha acontecido comigo, como fui para ali?
               Saí por um corredor e dobrei em outro que era imenso e tinha muitas janelas. A casa era  
praticamente um palácio e tinha toques clássicos e modernos se misturando em sua arquitetura. 
Cheguei em um enorme corrimão de uma escada bifurcada, os dois andares eram ligados por um 
espaço  que  ia  do  chão  à  uma imensa  cúpula  de  vidro  fosco  no  teto.  Era  lindo.  Mordi  o  lábio 
levemente desconfiada e desci pela escada da direita. O som que eu ouvia era como daquelas velhas 
canções românticas de heavy metal, como os acordes de uma música do Scorpions ou do Aerosmith.
              Dobrei e desci pela escada principal, o som vinha da esquerda, então fui naquela direção. O 
som da guitarra parecia me guiar e ia ficando mais alto enquanto eu me aproximava. Depois de 
passar por uma grande sala sofisticada, dobrei um corredor e encontrei uma porta aberta. O som 
vinha dali. Eu provavelmente encontraria a pessoa que morava na casa e descobriria como cheguei  
ali. Então arrumei a postura, ajeitei os cabelos e espiei para dentro da grande sala iluminada pelo sol 
que entrava por uma imensa vidraça. Havia um lindo piano preto reluzente com a tampa aberta e o 
som da guitarra vinha de trás dele. Eu não conseguia ver que estava tocando. Nossa, eu estava me 
sentindo como naqueles filmes de terror em que a galera entra numa casa assombrada e depois não 
consegue sair e todo mundo acaba morto no final! Tipo;pague para entrar, reze para sair.     
              ― Como está se sentindo? - Uma voz conhecida perguntou e eu dei um salto.
              "Ah, serei morta, estou perdida!" Pensei meio apavorada, mas tinha que ter dignidade de 
descobrir quem faria isso. Então tomei coragem e passei pelo piano, então tive uma surpresa.
             ― Você parecia meio desmaiada ontem.
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Observou ele olhando para mim com aqueles olhos divinos, embora me olhasse a música que 
tocava continuava perfeita.
             ― Damian?! - Minha voz soou duvidosa até para mim mesma, ele sorriu daquela maneira 
estonteante.
             ― É, surpresa? - Ele levantou uma sobrancelha e eu endireitei a postura.
             ― Hã... muito na verdade.
             Admiti olhando em volta, havia dois sofás também brancos e modernos encostados nas  
paredes e um vaso com uma planta entre eles. A parede restante também era tomada quase que 
completamente por outra enorme vidraça totalmente transparente. Lá fora, apenas árvores e mais 
árvores, um pouco afastadas o que denunciava um grande gramado.   
             ― Ainda não me respondeu como está se sentindo. - Cobrou ele rompendo o silêncio, olhei-o 
confusa.
             ― Eu... estou bem, só que muito confusa. - Falei vendo-o recostado em um divã no canto 
oposto das vidraças que deixavam o sol entrar.
             ― Posso imaginar. - Disse concentrado nas cordas da guitarra vermelha.
             ― O que aconteceu? Por que estou aqui? Por que você está aqui? - Desatei a perguntar e ele 
maneou de leve a cabeça.
             ― São muitas perguntas. - Damian observou e eu suspirei, odiava aquele joguinho de  
perguntas que ele não queria responder.
             ― Vai respondê-las?
             Cobrei e ele me olhou divertido, estava divinamente maravilhoso, eu nunca o tinha visto em 
um dia com tanta luz como aquela manhã. A camiseta azul clara quase combinava com seus olhos 
incríveis.   
             ― É claro. - Prontificou-se ele fazendo um sinal com a mão para que eu me aproximasse. Fui  
até lá e me sentei de frente pra ele. - Primeira pergunta.
             Ofereceu ele enquanto eu o olhava meio abobada, era incrível, sempre acontecia por mais  
acostumada que eu estivesse com sua beleza sobrenatural. Pisquei algumas vezes tentando lembrar 
o que eu queria saber mesmo.
             ― O que aconteceu comigo? Por que estou aqui? - Questionei e ele me olhou.
             ― São duas perguntas. - Observou ele e eu suspirei exasperada vendo a sombra de um 
sorriso brincar em seus lábios.
             ― O que aconteceu comigo? - Repeti contrariada.
             ― Realmente não se lembra? - Indagou ele e eu levantei o queixo.
             ― Isso não é uma resposta. - Falei sarcasticamente e ele riu.
             ― Certo - Ele disse calmamente - Você sofreu um acidente. - Damian respondeu e eu olhei 
para  frente,  de  repente  as  imagens  foram  surgindo  como  lapsos  desconexos  mas  nada  claro  o 
suficiente.
             ― Por que estou aqui? - Emendei tentando juntar as coisas.
             ― Por que você bateu o carro e desmaiou.
             Proferiu Damian e eu comecei a lembrar de mais coisas, Léo me emprestando o carro, a 
árvore caída na estrada, o homem de chapéu de palha, a incerteza sobre qual era o caminho certo.  
Lembrei da chuva repentina, eu não via nada e foi quando tentei ligar o limpador de para-brisa. que 
aconteceu a batida.      
             ― Ah... claro, eu lembro que estava perdida e então começou uma tempestade de uma hora  
para outra. - Eu disse para mim mesma mas ele maneou a cabeça.
             ― Hum...
             ― O que foi?
             ― Não estava chovendo ontem Lavígnia. - Desmentiu ele e eu o olhei confusa.
             ― Estava sim! - Assegurei meio mal-humorada - Eu lembro dos trovões, os relâmpagos, a 
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chuva caindo no para-brisa.,  foi  quando tentei  ligar  o limpador que perdi  o controle.  -  Afirmei 
vendo-o suspirar.
             ― É o que você acha que viu.
             ― Hã?!
             ― Faço questão de explicar isso na presença da responsável. - Esgueirou-se ele e eu pisquei.
             ― Não entendi. - Confessei.
             ― Não se preocupe, você vai entender. - Assegurou ele mas eu achei meio improvável. -  
Terceira pergunta.
             ― Hã... o que você faz aqui? - Era meio óbvio mas mesmo assim, tentei.
             ― Porque aqui é a minha casa. - Ele falou tranquilamente. Claro só podia ser.
             ― E como cheguei aqui exatamente?
             ― Meus irmãos ouviram o barulho da batida e foram conferir, Harriet a reconheceu e me 
chamou, então eu a trouxe para cá.
             Ele disse tranquilamente enquanto tocava. De repente a certeza de estar em um lugar em que  
Damian não  era  o  único  vampiro,  me  fez  congelar.  Percebi  Damian  me olhar  divertido  mas  o 
ignorei, todos os meus sentidos, especialmente o de sobrevivência, gritavam perigo.
             ― Você fica muito bem fingindo de estátua. - Brincou ele mas eu ignorei, eu realmente estava 
com medo. - Lavígnia? - Ele chamou quando viu que eu não me mexia, o choque tinha sido grande. - 
Lavígnia? - Damian repetiu só que desta vez parecia preocupado, ele tinha parado de tocar.
             ― Não me diga que eu estou em uma casa cheia de vampiros. - Pedi ouvindo minha voz 
tremer, ele suspirou.
             ― Tudo bem, então eu não digo. - Zombou ele voltando a tocar.
             ― Damian. - Choraminguei realmente ao ponto de chorar literalmente.
             ― Fique tranquila. Ninguém aqui vai fazer mal para você.
             ― Tem certeza? - Perguntei insegura.
             ― Tenho. - Certificou ele e eu o olhei incerta, mas um segundo que fosse diante da força  
devastadora daqueles olhos era suficiente.       
             ― Se você diz...
             Eu disse me rendendo e ele sorriu. Olhei para o piano atrás de mim e depois para a guitarra  
que ele tocava com maestria. Melhor até que o Slash no clipe November Rain do Guns n' Roses.
             ― Não sabia que você tocava. - Observei e ele deu de ombros.
             ― Você aprende muita coisa quando tem mais de trezentos anos. - Ele disse piscando para  
mim e eu sorri.
             ― Essa música é bonita - Elogiei percebendo que eu nunca a tinha escutado antes dali - Foi  
você que compôs? - Perguntei achando a ideia bem provável.
             ― Sim, você gostou?
             ― Adoro solos de guitarra - Falei erguendo uma sobrancelha - É muito lindo.

Fui sincera já que as notas soavam como love metal antigo. A única parte do heavy metal que se 
aparece com música na verdade.
             ― Hum, que bom pois fiz pra você - Anunciou me surpreendendo - É a minha musa sabia?
             Eu pisquei sentindo o ar faltar por um segundo, aquilo não podia ser possível. Damian sorriu  
de canto e franziu as sobrancelhas de um jeito que o deixou lindo, mas estava claramente esperando 
que eu dissesse alguma coisa. 
             ― O quê? - Sussurrei e ele tocou meu rosto.
             ― Lembra quando você disse que não queria dormir pois queria ficar comigo? - Perguntou e 
eu fiz que sim - Então eu me dei conta que eu também ficaria para sempre acordado só para vê-la  
dormindo, ouvir sua respiração. Adoro deitar do seu lado e sentir seu coração batendo, adoro beijá-
la quando está dormindo e agradeço por cada momento que passamos juntos...  Hum, e isso me 
lembrou algo, a você não?
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             Indagou com um meio sorriso e eu engoli em seco diante daquelas palavras, naquele 
momento eu descobri que era possível amar cada vez mais a alguém.
             ― I Don't Wanna Miss a Thing. - Falei com a voz embargada, eu amava aquela música.
             ― Exato, agora não consigo mais ouvir essa música sem pensar em você - Ele piscou para  
mim - Então... essa é a sua versão de I Don't Wanna Miss a Thing.
             Damian anunciou voltando a tocar desde o começo e eu pude notar que era a mesma 
melodia, só que de um jeito muito mais incrível que da música do Aerosmith. Eu sorri, aquilo era 
lindo. Fiquei olhando para seu rosto perfeito, totalmente emocionada.
             ― Obrigada. - Sussurrei enxugando uma lágrima que havia descido pelo meu rosto e ele me 
olhou longamente.
             ― Você é a razão dessa melodia existir e agora é a minha também, eu é que devo agradecê-la. 
- Damian disse fazendo meu coração tremer, não consegui falar nada por alguns segundos. - Por que 
toda vez que eu digo como me faz sentir, você fica sem fala? - Brincou ele tocando meu queixo e eu 
sacudi a cabeça.
             ― Não sei. - Murmurei e ele ficou sério.
             ― O que você faria se eu dissesse que exatamente agora eu quero muito, mas muito mesmo 
beijar você? - Ele indagou colocando a guitarra de lado e eu arfei.
             ― Isso. 
             Falei me debruçando sobre ele que abraçou minha cintura e nós dois deitamos sobre o divã.  
Nossos lábios se tocaram em um beijo cheio de emoção. Eu nunca tinha sentido tanta vontade de 
beijá-lo como naquele momento, então me entreguei àquele momento como jamais tinha feito. Ele 
correspondeu com vontade e meu corpo estremeceu quando o beijo tornou-se mais urgente. Damian 
me apertou com mais força e acabamos perdidos naquele momento incrível. Afastei meus lábios dos 
dele para dar beijinhos em seu rosto lindo, ele segurou minha nuca entrelaçando os dedos nos meus 
cabelos quando beijei seu pescoço.
             ― Hum... você é melhor nisso do que eu pensava. - Ele sussurrou na minha orelha e eu ri, e 
então um barulho enorme soou e eu me assustei e me afastei dele imediatamente.
             ― O que foi isso? - Perguntei tomada da pela consciência de que havia outros naquela casa.
             ― Não sei, mas há a grande chance de eu quebrar o pescoço de quem fez isso.
             Ameaçou ele levantando-se. Eu o olhei sentindo o torpor daquele momento passando e  
deixando o medo voltar. Eu estava numa casa cheia de vampiros e isso definitivamente não era uma 
coisa boa.
              ― Ah, por favor - Pedi - Não brigue com nenhum deles por minha causa. - Implorei, não  
queria mais um vampiro com raiva de mim.
              ― Está bem, seja quem for, vai ter que agradecer a você. Vamos, querem conhecê-la.  

Sentenciou ele e eu engoli em seco, por fora eu lutava para me manter estável , mas por 
dentro considerava a ideia de entrar em pânico.
             ― Não vai ser necessário - Disse ele de repente captando minha intenção - Porque não há 
motivos para você ter medo. - Garantiu ele e eu me senti ridícula.
             ― Desculpe, só estou tentando me acostumar com a ideia. - Justifiquei.
             ― Não se preocupe - Ele segurou minha mão - Está pronta?
             Perguntou ele e eu fechei os olhos e respirei bem fundo soltando o ar devagar para me 
acalmar. Damian esperava pacientemente.
             ― Agora estou. - Certifiquei mas estava insegura.
             ― Você está gelada. - Damian disse parecendo intrigado.
             ― Estou. - Foi tudo o que eu disse enquanto olhava fixamente para a porta, Damian me virou 
para ele.
             ― Fique calma, garanto que é seguro caso contrário eu jamais teria trazido você aqui. - A voz 
dele era tranquilizadora, suspirei.
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             ― Eu estou calma, só um pouco ansiosa. - Dissimulei e ele franziu as sobrancelhas.
             ― Certo.
             Disse ele sem parecer acreditar muito. Me conduziu para fora da sala e logo andávamos pelo  
corredor. Meus olhos disparavam por todos os cantos afim de evitar ser surpreendida - o que era 
impossível - já que eles podiam se mover como o vento e sem fazer barulho. Damian me lançava 
olhares preocupados e divertidos o tempo todo e eu inconscientemente apertava a mão dele. De 
súbito notei que nem ao menos tinha penteado os cabelos, parei e ele também. Damian me olhou 
sem entender.
             ― O que foi? - Indagou ele me olhando com as sobrancelhas franzidas.
             ― Eu estou com a mesma roupa que estava ontem e nem mesmo penteei meus cabelos, como  
vai  me  apresentar  à  sua  família  nessas  condições?  -  Perguntei  baixinho  enquanto  penteava  os 
cabelos com os dedos.
             ― Você está linda. - Assegurou ele e eu o olhei com repreensão.
             ― Mentiroso. - Acusei alisando a minha blusa e ele riu.
             ― Como pode uma pessoa tão perfeita ser assim tão insegura?
             ― É porque não sou perfeita. - Discordei e ele maneou a cabeça.
             ― Você está linda e ponto.
             Reiterou ele pegando na minha mão. Fui ajeitando meus cabelos enquanto passávamos pela  
sala de estar vazia, lembrei da elegância de Sofia e Danúsia na reunião e me senti um verdadeiro 
espantalho. Damian não parecia mesmo partilhar nem um pouco dos meus temores e continuava me 
conduzindo calmamente pela casa, até que chegamos ao grande hall de entrada. Quando estávamos 
perto da escada, eu parei sem conseguir mover mais um músculo sequer.  
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                                                             28. Fora do comum28. Fora do comum

Eu não queria  acabar protagonizando uma cena ridícula demonstrando que eu estava 
mesmo apreensiva, no mínimo, em conhecer a família dele, mas foi involuntário. Estaquei quando vi 
Bruce  vindo  em  nossa  direção  despreocupadamente,  eu  já  o  conhecia,  mas  mesmo  assim  foi 
intimidador  vê-lo  em  plena  luz  do  dia.  Ele  era  tão  irreal  quanto  bonito  e  ao  mesmo  tempo, 
amedrontador. Estava totalmente de preto, camisa de mangas compridas e calça jeans, os cabelos 
eram muito pretos e a pele como de se esperar, pálida acompanhando os olhos extremamente azuis.  
Ele tinha um copo na mão - que para meu alívio - tinha, o que me pareceu, uísque.
             ― Vejo que está parecendo bem melhor hoje. - Observou ele erguendo uma sobrancelha.  
Engoli em seco,é difícil agir normalmente numa situação tão fora do comum.
             ― Hã... acho que sim. - Falei meio apavorada e ele sorriu de canto.
             ― E então, que barulho foi esse? - Damian perguntou irritado.
             ― Foi...
             ― Foi a Marianjel - Interrompeu Harriet aparecendo do nada - Ela quis interrompê-los. -  
Completou ela revirando os olhos e eu perdi a respiração. Que vergonha!
             ― Tinha que ser... - Retrucou Damian mal-humorado. Então os olhos lilases de Harriet  
voltaram-se para mim.
             ― Oi Lavígnia, que noite né? - Ela disse informalmente e eu franzi as sobrancelhas.
             ― Sem dúvida. - Concordei. 
             ― Eu queria ter falando com você antes, mas Damian disse para deixar você falar primeiro 
com ele para não se assustar com algum de nós. - Explicou ela parecendo aborrecida.
             ― Ah... é mesmo? - Perguntei a Damian que deu de ombros.
             ― É a verdade, ou vai me dizer que não se assustaria? - Justificou-se ele completamente 
coberto de razão.
             ― Mas ela já me conhecia Damian. - Harriet o lembrou.
             ― Isso não importa.
             Ele disse educadamente e ela revirou os olhos incríveis, e de repente, do nada todos estavam 
ali. Quase tive uma síncope ao me deparar com as duas recém materializadas ali. Arfei baixinho e fui 
para mais perto ainda de Damian que pareceu lançar um olhar repreensivo para elas.  
             ― Eu disse para tentarem agir mais discretamente. - Damian disse entre dentes, Harriet deu  
de ombros e cruzou os braços.
             ― Desculpe - Disse a que estava ao lado de Harriet - É que estávamos ansiosas para vê-la.
             ― Lavígnia, essa é Maureen.
             Damian apresentou e eu engoli em seco, então aquela era Maureen, sem dúvida a mais  
diferente  de  todos  eles.  Seus  cabelos  em  um  tom  intenso  de  castanho  eram  tão  perfeitamente  
encaracolados que pareciam centenas de molas finas caindo sobre seus ombros até o busto, eram 
lindos e muito brilhantes. Os olhos eram azuis claros como os de Bruce. 
             ― Oi Maureen. - Cumprimentei, saber que ela era a única ali que não precisava lutar contra o  
instinto de me morder, fazia dela a mais simpática.
             ― Oi. - Respondeu ela olhando-me com interesse. Era lógico, eu devia ser a primeira humana 
que entrava naquela casa.
             ― Satine - Damian começou - Lavígnia bateu o carro ao tentar ligar o limpador de para-brisa.,  
ela acha que estava chovendo.
             ― Estava chovendo. - Resmunguei irritada, era a segunda vez que ele me desmentia. Eu não  
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estava bêbada, sei que estava chovendo. 
             A vampira elegante, parada no primeiro degrau da escada com a mão apoiada no ombro de 
Bruce, pareceu surpresa.
             ― Ah, sinto muito. Eu criei aquela ilusão, meus irmãos estavam treinando então criei uma  
situação  adversa.  Ninguém  passa  por  aquela  estrada,  pensei  que  não  prejudicaria  ninguém.   

Explicou ela com sua voz grave, ela parecia uma aristocrata. Tinha os cabelos negros e lisos 
até o busto com mechas roxas que quase combinavam com o tom de ametista de seus olhos. 
             ― É, eu me perdi. - Falei achando aquilo impossível. - Mas, era tudo tão real. A chuva, os  
raios, os trovões.
             ― Ah, obrigada. - Ela agradeceu com um sorriso e eu me surpreendi.
             ― Seja discreta querida, não vê que está assustando Lavígnia? Não é todo dia que se ouve  
uma coisa dessas no seu mundo não é? - Bruce indagou me olhando de um jeito estranho, parecia  
querer descobrir algo.
             ― Na verdade não. 
             Falei e então algo me chamou atenção, do outro lado do hall ao lado da entrada, uma figura 
imóvel. Imaginei quem fosse, os cabelos vermelhos escuros e intensos me lembravam de já tê-la 
visto, com certeza era Marianjel. Os cabelos eram em cachos perfeitos e compridos, não como os 
Maureen que lembravam o formato de molas, mas eram perfeitamente enrolados. Uma parte estava 
presa para trás e três cachos caíam sobre cada um de seus ombros para frente sobre a blusa preta de 
mangas compridas e gola alta. Ela estava parada de braços cruzados e parecia encostada em um 
móvel, olhava friamente na minha direção mas não fazia menção de se aproximar. Todos pareceram 
perceber a direção do meu olhar mas somente Harriet e Maureen olharam para trás.
             ― Hum... Marianjel - Disse Harriet voltando a olhar para mim - Não se importe com isso, ela 
não é nada social.
             Explicou ela e vi quando Marianjel pareceu se irritar com seu comentário, ela me lançou 
outro  olhar  cheio  de  raiva  e  dando as  costas  saiu  da sala  em um passo perfeitamente  normal, 
estremeci.  
             ― Ela está certa  - Damian me olhou - Não se importe com Marianjel.
             Aconselhou ele mas desconfiei que seria bem difícil, desde o primeiro instante quando  
Damian parou a moto ao lado do meu carro estando com ela, ficou claro que não nos daríamos 
muito bem. Mas por que ela não gostava de mim?
             ― Talvez ela não goste de concorrência. - Declarou Bruce com um sorriso seguido de risinhos  
dos outros, mas Damian pareceu não gostar.
             ― Não há concorrência Bruce, então é melhor pensar no que fala.
             A ameaça sutil soou na voz de Damian, Bruce maneou a cabeça parecendo não dar a mínima  
para  o  mau  humor  repentino  do  irmão  e  apoiou  o  braço  no  corrimão."Concorrência?" repeti 
mentalmente e então ficou claro. Ela era apaixonada por Damian.
             ― Para onde estava indo ontem? - Damian perguntou mudando de assunto. 
             ― Hum... Estava indo para a casa dos meus avós. - Expliquei.
             ― Seus avós moram aqui? - Estranhou Harriet e eu fiz que sim.
             ― Moram. - Confirmei e ela pareceu confusa.
             ― Mas onde você estava então?
             Perguntou ela e pela primeira vez naquela estranha manhã lembrei de tudo que tinha 
acontecido no dia anterior. A viagem, Neitan, Léo, Lídia, Mariana, a haras, as outras pessoas que 
conheci, a roda de violão, tudo.   
             ― Estava na casa dos meus amigos. - Respondi tendo a impressão de que tudo que tinha 
acontecido no dia anterior, tinha na verdade acontecido há anos.
             ― E era de um deles o carro que você estava? - Perguntou Damian e eu arregalei os olhos 
imaginando o que tinha acontecido com o adorado Jeep de Léo.
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             ― Ah não... o carro de Léo. - Lamentei colocando a mão na testa. Como eu ia explicar que 
acabei com o carro dele?
             ― Não se preocupe, Pietro está consertando para você.
             Harriet falou claramente para me tranquilizar. Fui abrir a boca para perguntar como o carro  
tinha ficado quando algo aconteceu, não sei como eu vi, foi muito rápido. Do corrimão de cima, do 
lado pelo qual eu tinha vindo, saltou uma figura na qual só pude identificar algo branco. Pude ver 
que o branco era da camiseta dele assim que meio segundo depois ele parou na minha frente. Levei 
um tremendo susto que me impulsionou para trás e acabei batendo em Damian que estava atrás de 
mim, sua mão envolveu minha cintura e o ouvi rosnar o nome do irmão.
             ― Pietro.
             Ele chamou entredentes claramente irritado pela aparição nada discreta de Pietro. Meu  
coração  quase  saiu  pela  boca."Se  não  morri  de  susto  até  agora,  não  morro  mais!"pensei,  tentando 
disfarçar o susto.
             ― Conheço você.
             Pietro afirmou ignorando a raiva de Damian. Então eu estava diante do último membro da  
família que eu não conhecia, ele era um pouco mais baixo que Damian mas ainda assim mais alto 
que eu. Era bem forte, a camiseta branca lhe aderia ao braços musculosos e ele era loiro, os cabelos 
eram um pouco compridos e estavam amarrados para trás de forma despreocupada e alguns fios 
caiam  no  rosto  bonito  dele.  Os  olhos  eram  azuis  e  estavam  semicerrados  me  fitando  com 
intensidade.
             ― Eu não disse pra tentar agir mais normalmente na frente dela? - Ralhou Damian se  
colocando ao meu lado mas seu braço protetor ainda envolvia minha cintura.
             ― Foi mal - Ele disse sorrindo abertamente, os dentes extremamente brancos e emparelhados 
reluziram - Assustei você? - Aquilo parecia um deboche, endireitei a postura.
             ― Imagina... - Como consegui ser irônica com um vampiro? Céus.
             ― Pietro o que você... - Damian começou mas foi interrompido.
             ― Calma aí Damian... Ela não parece muito abalada - Pietro disse com calma, ele era muito 
jovial e me lembrou o jeito inusitado de Léo - Mas aí, eu tenho certeza que já vi você.
             Ele afirmou me olhando com as sobrancelhas franzidas, na mão ele girava alguma coisa com  
tanta rapidez que não passava de uma mancha escura, não dava para ver o que era.
             ― Me viu? - Estranhei, eu com certeza lembraria se já o tivesse visto.
             ― É, estava na cachoeira lá embaixo. - Disse ele desvendando o mistério que havia ocupado 
minha mente durante um bom tempo. Fiquei boquiaberta tal a surpresa.
             ― Era você?! - Não acreditei naquilo, ele torceu o nariz.
             ― Você me viu? - Agora ele não pareceu acreditar, os outros olhavam sem entender.
             ― Espere um pouco, do que vocês estão falando? - Maureen interrompeu.
             ― Boa pergunta. - Proferiu Damian me olhando de um jeito confuso.
             ― Eu vi sua namorada tirando fotos na cachoeira da trilha Dona Luíza lá embaixo, foi no mês  
passado né? - Pietro me perguntou e foi estranho pois de repente parecíamos velhos amigos.
             ― É, foi no mês passado. - Confirmei.
             ― Tá, mas como é que você me viu? - Indagou ele e eu encolhi os ombros.
             ― Bem, na verdade não fui eu, mas minha câmera. Eu estava fazendo um vídeo da floresta e  
só vi algo diferente quando cheguei em casa e passei para o computador. 
             Expliquei enquanto os outros só olhavam, a cena ficou até engraçada pois depois do 
tremendo susto que ele me deu conversávamos tranquilamente.
             ― Hum... - Ele torceu o nariz - Mas de que jeito você me viu?
             ― Hã? Como assim de que jeito?
             ― O que sua câmera captou? - Especificou.
             ― Ah... - Entendi - Bem... não muita coisa, foi só uma sombra se movendo bem rápido entre 
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as árvores, nada nítido, mas o suficiente para perceber. - Expliquei vendo sua expressão contrariada.
             ― Não acredito nisso, sua câmera é muito boa ou eu estou perdendo a forma.
             Eu ri entendendo a frustração dele, ele julgava-se tão rápido que nada conseguiria vê-lo se  
não quisesse, minha câmera o decepcionou.
             ― Pietro o que você estava fazendo na cachoeira e de dia? - Cobrou Harriet, ele a olhou e seu 
sorriso aumentou. Havia uma cumplicidade entre eles, algo que denunciava que Pietro se importava 
com ela.
             ― Eu estava de bobeira na floresta e bem longe da área dos turistas, mas aí uma coisa  
diferente me chamou a atenção e fui saber o que era. - Ele explicou se colocando ao lado dela.
             ― E o que lhe chamou a atenção? - Damian perguntou de repente parecendo alerta. Pietro 
olhou para mim e deu de ombros.
             ― O cheiro dela.
             Disse ele com praticidade enquanto parava de girar o que tinha mão, era uma ferramenta,  
como  uma  dessas  chaves  de  apertar  parafusos  grandes.  Mas  o  que  ele  disse  com  certeza  me 
apavorou um pouco. Se estivesse em pleno gozo de minha coordenação motora e movimentos teria 
indagado porque, mas estaquei.
             ― É,é diferente. - Concordou Bruce me olhando de um jeito estranho.
             ― Ah então era ela que você queria que eu visse Pietro? - Satine perguntou para ele que fez  
que sim.
             ― Ela mesma.
             ― Vocês podem explicar o que estão falando? -Damian pediu em tom de exigência, Pietro 
torceu o nariz.
             ― Eu já disse, estava na floresta e senti o cheiro dela,é diferente e você sabe - Pietro afirmou e 
vi o queixo de Damian se contrair um pouco, parecia estar ficando com raiva - Por isso quis chegar 
mais perto para conferir, só que além do sol estar muito forte, tinha mais pessoas por perto então 
decidi ir embora.
             Ele explicou de uma forma a me deixar ainda mais confusa, pelo menos as peças estavam se  
encaixando. Já que eu tinha certeza absoluta de que coisas estranhas tinham acontecido durante 
aquela viagem. 
             ― E então ele me falou sobre o que tinha visto - Disse a bela Satine e meus olhos disparam 
para ela - E durante a noite fomos até lá para investigar.
             Não consegui evitar que meu queixo caísse daquela vez, então estavam explicadas as marcas 
discretas de salto entre as barracas. Por mais seguros e civilizados que eles parecessem a ideia de tê-
los no acampamento durante a noite enquanto todos dormiam me apavorou.
             Meus amigos estavam lá, campistas inocentes estavam lá e todos correram um risco absurdo, 
não entendi a onda estranha de calor que tomou meu corpo de alto a baixo ao visualizar todos eles 
correndo perigo. Culpei a mistura de medo e preocupação que me tomou de súbito. Seria o olhar de 
Satine que eu sentia vir  da floresta enquanto prendia as  estacas que Rodrigou me pediu ou de 
Pietro? Talvez os dois mais provavelmente, com certeza eram eles.
             ― Como puderam fazer isso? Sabem muito bem que não podemos nos aproximar dos  
turistas. - Disse Damian parecendo não acreditar.
             ― Eles estão bem, não há motivo para se exaltar Damian. - Lembrou Satine com delicadeza -  
Talvez só com algumas lembranças de pesadelos. - Completou ela.
             ― Pesadelos? - Repeti.
             ― Sim, sinto muito mas não consigo evitar. Ouvi as histórias que vocês contaram em volta da  
fogueira  e  sei  que  quando me  aproximei  suas  mentes  criaram  pesadelos  com  o  que  mais  lhes 
assustou. - Explicou ela e eu olhei para baixo, mais um mistério elucidado.  
             ― Pode ficar certa disso, quase todo mundo teve pesadelos naquela noite.
             Informei-a sem conseguir evitar uma pontinha de raiva,  meus amigos haviam sido 
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torturados mentalmente durante o sono pela influência de Satine. De certa forma eles não saíram 
muito bem daquela noite, já que ela havia nos feito mal. Pelo menos de uma maneira.
             ― Até você? - Damian perguntou me olhando de uma maneira curiosa.
             ― Não. - Eu disse com praticidade e era verdade já que tive um sonho estranho, mas não um  
pesadelo.
             ― De qualquer forma, desculpe pelo susto. - Proferiu Pietro fazendo com que eu o olhasse 
sem entender,  eu havia desconfiado de ter visto alguma coisa na cachoeira mas não levei susto  
algum.
             ― Susto? Mas eu nem vi você. - Afirmei e ele sorriu abertamente.  
             ― Ah... você viu. - Discordou ele e eu franzi as sobrancelhas.
             ― Vi? - Indaguei desconfiada. Do jeito que as coisas aconteceram, eu não duvidava de mais  
nada.
             ― Viu, mas não dessa forma. - Explicou ele e eu pisquei. Harriet sorriu.
             ― Pietro é um metamorfo, ou seja ele pode assumir a forma que ele quiser. 
             Disse ela lançando um olhar de cumplicidade para ele e eu lembrei do que Damian tinha me  
dito sobre o irmão.
             ― Não é possível. - Sussurrei para mim mesma me dando conta de que as formas que eu 
tinha visto só poderiam ser o corvo e a coruja. Mas é claro que todos ouviram.
             ― No nosso mundo é. - Corrigiu Pietro e eu fiquei sem palavras para aquilo.
             ― Bem - Disse Damian parecendo meio irritado - Se já pararam de confundir a cabeça dela,  
nos deem licença. - Ele segurou minha mão e passamos na frente de Bruce e Satine.
             ― Claro - Disse Harriet - Tenho que formatar a memória do meu computador.
             ― Você comprou outro? 
             Pietro pareceu não acreditar, Harriet deu de ombros como resposta e feito um raio sumiu da 
sala. Ele fez a mesma coisa um segundo depois, Satine estava ao lado de Maureen e eu nem havia  
visto ela se mover.  
             ― Bem, foi um prazer conhecê-la. - Disse Maureen com um sorriso e Satine assentiu.
             ― Eu digo o mesmo.
             Falei meio tímida ainda diante da perfeição delas, e um segundo depois a sala estava  
completamente vazia a não ser por Damian e eu. Pestanejei fitando o ambiente silencioso.
             ― E então? - Damian perguntou enquanto subíamos a escada principal devagar - Eles são tão  
terríveis quanto imaginava?
             ― É claro que não - Me apressei em dizer o contrário - Eles não são terríveis, gostei deles. -  
Com exceção de Marianjel é claro, que nem ao menos tinha se aproximado de mim.
             ― Mesmo depois de descobrir que Pietro e Satine terem assombrado seu fim de semana com  
seus amigos? - Insistiu ele.
             ― Não foi tão ruim, tá todo mundo vivo ainda. Então está tudo bem. - Proferi fazendo-o rir 
enquanto subíamos pela escada da esquerda, a mesma que eu havia descido.    
             ― E como Pietro assustou você? - Ele quis saber, dei de ombros.
             ― Ele não me assustou, - Discordei - Se estou mesmo certa do que ouvi ele assustou mesmo  
foi Juliana, minha amiga. - Falei sentindo seu olhar curioso.
             ― Como?
             ― Bem... à noite enquanto íamos ao banheiro, que fica um pouco distante do acampamento,  
vimos uma coruja enorme e branca nos olhando, pelo que Pietro insinuou... - Hesitei, aquilo era tão 
irreal que eu me senti ridícula em falar - Era ele. 
             ― Com certeza era, mas não a assustou? - Damian pareceu surpreso.
             ― Me surpreendeu tanto que não tive espaço para ter medo.
             ― E sua amiga o viu. - Afirmou ele parecendo preocupado.
             ― Sim, mas não acho que ela possa assimilar as coisas de uma maneira que ponha em risco o  
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segredo de vocês. - Procurei tranquilizá-lo.
             ― Também acho, mas isso abre brechas para a curiosidade das pessoas se fundamentar. Já há 
boatos o suficiente por aí. - Afirmou Damian assim que subimos o último degrau, ele estava certo.
             ― É eu ouvi, são as lendas da região.
             ― O que ouviu? - Inqueriu ele e eu encolhi os ombros.
             ― Foram os guias do acampamento que contaram, segundo meu amigo cético, só histórias 
para assustar turistas. Eles falaram que há alguns relatos de pessoas que viram animais estranhos à 
fauna daqui, só isso. - Contei apoiando a mão no corrimão e olhando para baixo.
             ― Que animais? - Perguntou ele parado no meio do corredor, não entendi que diferença 
fazia.
             ― Lobos, panteras, morcegos enormes... - Tentei lembrar das histórias, ele maneou a cabeça.
             ― É a imaginação humana.     
             ― Imaginação? Mas como? Você mesmo disse que ele...
             ― O dom de Pietro tem uma limitação, as formas que ele consegue assumir são apenas de 
aves. - Elucidou ele e eu sacudi a cabeça.
             ― Mas... então porque inventaram aquelas histórias? - Indaguei e ele deu de ombros.
             ― Apenas uma brecha, e distorcem o que viram da maneira que quiserem.  - Damian 
explicou.
             ― Então não era mesmo verdade? - Lá estava eu outra vez me sentindo ridícula, mas naquela 
altura eu não sabia mais em que podia acreditar mesmo.
             ― Provavelmente não.
             ― Bem... de certa forma é um alívio saber disso, já que panteras e lobos enormes andando por  
aí não seria uma boa coisa. - Conjecturei e Damian riu.
             ― Também acho. - Concordou ele e eu voltei meu olhar para a parede que ostentava as telas  
que eu havia achado incríveis, enquanto seguia música que ele tocava.
             ― Essas pinturas - Me aproximei de uma para admirar melhor - São muito bonitas. - Observei 
vendo um sorriso orgulhoso dançar em seus lábios.
             ― É Sofia quem as pinta.
             ― É sério?
             ― Totalmente, ela tem um talento admirável até mesmo para nós.
             ― Pensei que nada fosse admirável para vocês. - Confessei e ele franziu as sobrancelhas.
             ― Por quê?
             ― Pensei que não existisse nada difícil para vocês ou impossível. - Falei sem muita cautela e 
ele maneou a cabeça.
             ― Não somos assim tão superiores aos humanos, apenas temos bem mais tempo do que eles 
para aprender certas coisas. - Damian explicou e entendi, realmente fazia sentido.
             ― Hum... está certo. - Falei indo até outra tela que eu gostava muito. - Adoro essa, nunca vi  
uma reprodução tão perfeita. 
             ― Um Domingo em Cleauville. - Ouvi sua voz atrás de mim.
             ― De Claude Monet. - Informei.
             ― Como sabe isso? - A surpresa na voz dele foi como um insulto.
             ― Meu avô tem uma cópia em cima da lareira da sala, eu costumava ficar horas olhando para 
ela quando era pequena. - Revelei enquanto me permitia voltar no passado por um instante, Damian 
ficou em silêncio enquanto olhava por uma das janelas, dei uma olhada ao redor. - Esse lugar é  
incrível. - Falei vendo as árvores lá fora onde seu olhar parecia preso.
             ― E bem reservado.
             ― Parece antigo também. - Notei que mesmo com todos os traços de modernidade, a 
arquitetura remontava há muito tempo atrás.
             ― É do século dezoito. - Revelou Damian e eu me surpreendi, eu esperava algo a partir do  

            ♦             ♦ 345345  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

século dezenove.
             ― Nossa! - Exclamei surpresa e ele riu.
             ― Essa cidade nem existia quando esta casa foi construída. - Acrescentou ele.
             ― E quem a construiu? 
             ― Os antigos donos suponho, eram uma família bem rica que assim como nós não gostavam  
muito  de  se  socializarem,  por  isso  a  casa  é  tão  escondida.  -  Revelou  ele  e  eu  juntei  as  peças 
rapidamente.
             ― Eram como vocês? - É claro que a pergunta tinha outro sentido.
             ― Sim, eram como nós, exatamente como nós. - Damian esclareceu e eu apertei os lábios um  
instante.
             ― E o que aconteceu com eles? - Indaguei seguindo Damian que havia voltado a caminhar 
agora pelo corredor que eu tinha passado minutos antes.
             ― Não gostaram de presença dos caçadores que chegaram aqui não muito depois de nós. Os  
Azmavareth dominavam essa região há muito tempo e não tinham nenhum tipo de limite quanto 
aos seus...  Métodos de caça. Eles eram muitos e acostumados a nenhum tipo de resistência, não 
demoraram muito para atraírem uma atenção desconhecida e indesejada.   
             ― Os caçadores. - Afirmei.
             ― Exato,  foi uma batalha longa entre eles,  nós preferimos nos manter afastados.  Os  
Azmavareth foram reduzidos a poucos e então foram à nossa procura, eles propuseram um negócio, 
venderiam esta casa a nós pelo preço da nossa ajuda para poderem fugir sem chamarem a atenção 
dos caçadores. Aceitamos e então lutamos contra os caçadores enquanto eles fugiam para sabe-se lá 
aonde. No começo até pareceu um bom negócio, mas logo descobrimos que não. - Revelou ele.
             ― Por quê?
             ― Porque passamos a ser um dos alvos preferidos dos caçadores.
             ― Um? - Interrompi mas ele não pareceu se importar.
             ― Durante séculos os Azmavareth dominaram essas terras como bem queriam, o número de 
mortes não explicadas era enorme assim como os transformados que eles criaram. A prioridade dos 
caçadores  eram  os  transformados  por  serem  descontrolados  e  selvagens,  estavam  matando  e 
transformando  muito  mais  que  os  Azmavareth,  mas  é  claro  que  o  fato  de  os  termos  ajudado 
multiplicou o ódio dos caçadores por nós.
             ― Então eles passaram a persegui-los. - Afirmei e ele assentiu.
             ― É, mas eles estavam bem mais ocupados com os transformados, eram centenas e se  
multiplicavam a cada dia mais. Os desaparecimentos constantes acabaram chamando a atenção das 
autoridades que começaram a investigar, eram membros de uma mesma família e muito próximos 
dos Von Otman. - Damian disse erguendo uma sobrancelha na minha direção, entendi.
             ― Minha família.
             ― Exato, eles chegaram até nós em pouco tempo e então o trato foi feito. Se ajudássemos a 
acabar com todos os transformados e  mantivéssemos a sociedade segura de outros como nós e 
mesmo de humanos  maus, digamos assim, eles fariam a perseguição contra nós acabar. - Revelou 
Damian.
             ― Então, lutaram ao lado deles? - Eu perguntei.
             ― Sim, mas os Von Otman não gostaram nada. Quiseram colocar seus próprios itens no trato 
proposto pelos Durani. Se descumpríssemos em ir atrás apenas daqueles que fazem mal às outras 
pessoas,  eles  voltariam  contra  nós.  Sua  família  propôs  que  eles  punissem  somente  o  que 
descumprisse essa regra e não a todos, eles detestaram, mas aceitaram com uma condição.
             ― Qual? - Perguntei parando perto da primeira janela do corredor.
             ― Uma que desse a eles a possibilidade de acabar com todos nós, que é o que eles mais  
queriam. Se algum de nós ferisse alguém da família dos Durani ou deles, a caçada iria recomeçar, só  
que sem negociações dessa vez.      

            ♦             ♦ 346346  ♦♦



       Depois do Pôr do Sol – A  Saga Tem Início 
                        Ana Rodrigues  Ana Rodrigues

             Damian revelou em tom de voz meio sinistro, aquilo era muito mais sério do que poderia ter 
imaginado.
             ― Agora entendi porque é tão importante para vocês que Juan não me encontre.
Falei quase num sussurro.
             ― Não só você Lavígnia, todos da sua família estão incluídos. - Esclareceu ele, franzi o cenho.
             ― Mas por que Juan resolveu implicar logo comigo? Não entendo porque ele acha que eu sei  
sobre os Von Otman. - Reclamei cruzando os braços enquanto olhava o imenso jardim lá embaixo. 
Damian se pôs ao meu lado sem fazer ruído algum.
             ― Ele jamais havia visto qualquer membro da sua família antes, embora conhecesse a  
história, creio que você chamou a atenção dele durante a reunião por ter sido a única a se colocar a  
favor do Caçador que está agindo agora. - Conjecturou ele e eu ponderei.
             ― Sim... é a explicação mais lógica, mas se os Von Otman sumiram, como minha família  
poderia ter um contato com eles que chegasse a mim? -  Indaguei procurando seu olhar,  ele me 
evitou.
             ― Não temos como saber isso. Como você sabe a relação entre sua família e a minha não  
exige confiança absoluta.
             ― Está insinuando que minha família nunca perdeu o contato com os Von Otman?   
             A pergunta soou surpresa até mesmo para mim. Damian não falou nada por alguns  
segundos - que pareciam muito mais longos do que realmente eram.
             ― Como eu disse, não temos como saber e também não poderíamos exigir nada.
             ― Não seria uma traição?
             ― Não - Ele manteve o tom de voz mais suave que de costume, talvez fosse porque 
finalmente estava me contando sem reservas partes da história que eu queria saber - Eles nunca 
prometeram isso, o motivo dos Von Otman sumirem foi porque ficaram furiosos com sua família. 
Eles  queriam  nos  destruir,  sua  família  queria  uma  convivência  pacífica,  acredito  que  eles  só 
concordaram com esse trato porque o número de transformados era demais até mesmo para eles. E 
também acho que eles queriam encontrar os Azmavareth, alguns Von Otman foram mortos por eles.
             Disse ele, suspirei enquanto tentava formar as imagens dessa batalha antiga em minha 
mente.
             ― Então eles queriam vingança. - Imaginei.
             ― É provável, lembra-se do que eu falei a respeito dos poderes incomuns deles? - Damian 
perguntou sem esperar pela resposta - Não são todos os que nascem com eles, o que os torna mais  
raros. Perder um desses seria como se uma tropa do exército perdesse um tanque ou qualquer outra 
de suas armas mais poderosas. - Comparou.
             ― Eles são muito misteriosos, difícil de entender como pode ser isso.
Refleti e Damian voltou a me olhar.
             ― É o que chamamos de atavismo.
             ― Atavismo? - Repeti sem entender, um sorriso que me pareceu amargo brincou em seus  
lábios por uma fração de segundo.
             ― É o reaparecimento de caracteres físicos nos descendentes, mas que não haviam se 
manifestado nas gerações anteriores. - Explicou Damian e eu ergui as sobrancelhas compreendendo.
             ― Hum... então nem todo Von Otman é um caçador.
             ― É isso mesmo. - Confirmou ele.
             ― Difícil mesmo de entender. - Confessei.
             ― Aos poucos você está compreendendo. - Damian disse sorrindo para mim.
             ― Isso tudo é tão louco, o enorme quebra cabeças que está se montando. - Afirmei mas ele  
ficou em silêncio, o olhar vagando pelo nada outra vez. - Mas eu não entendi uma coisa. - Falei e 
Damian me olhou especulativo.
             ― O quê?
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             ― Como os Von Otman sabem que o trato foi descumprido, se teoricamente eles estão longe e 
sem contato com minha família?
             Perguntei dando de ombros. De alguma forma a pergunta o atingiu pois seu olhar revelou  
surpresa por um instante, para logo depois ser substituída por uma resignação estranha.  
             ― Bem, mesmo que sua família não tenha mesmo nenhum contato com eles, nunca tivemos  
certeza que os Von Otman estão realmente longe. - Revelou ele, me senti estranhamente abalada 
com aquilo, uma emoção desconhecida.
             ― Acha que eles estão perto? - Sondei sua expressão endurecida.
             ― Perto o suficiente para nos vigiar e ao mesmo tempo longe para não serem 
percebidos. - A voz dele soou gelada e estranha, como sempre ficava quando falávamos naquele 
assunto.
             ― E eles sabem. - Afirmei.
             ― Sabem. - Proferiu ele. O silêncio caiu sobre nós pesado com a possibilidade dos caçadores  
começarem uma batalha, onde certamente haveria perdas dos dois lados.
             ― Eles não podem fazer nada se Juan não me encontrar.
             ― Aí está um ponto preocupante, o Caçador viu Juan perto de você, deixou de lado a chance 
de destruí-lo porque achou que você estivesse em perigo ao meu lado. - Ele sorriu - Sua reação o 
deixou confuso, poderia ter se machucado para evitar que nos enfrentássemos. - Lembrou ele, sacudi 
a cabeça.
             ― Foi involuntário. - Sussurrei.
             ― E perigoso. - Acrescentou ele com repreensão.
             ― É, eu sei mas eu não podia deixar que vocês se destruíssem. - Proferi sentindo as palavras 
pesadas.
             ― Por quê? - Damian inqueriu com um tom exigente, pisquei sem entender.
             ― Porque me importo com você. - Afirmei o óbvio, seus olhos azuis pareciam mais escuros 
enquanto sondavam os meus.
             ― E com ele?
             A pergunta pareceu torturá-lo de forma que me surpreendeu. Maneei a cabeça tentando  
encontrar uma resposta que eu na verdade já tinha. Sim, eu me importava com o Caçador, mesmo 
sem saber quem ele era.  
             ― As pessoas precisam de alguém que as defenda. - Me esgueirei um pouco da resposta.  
Damian continuou me olhando da mesma forma.
             ― Claro. - Concordou ele de forma resignada alguns segundos depois.
             ― Não esperava que eu fosse contra ele não é?
             ― De forma alguma.
             Ele disse para logo depois ficar em silêncio por um bom tempo enquanto seu olhar vagava  
pelo jardim. Não consegui falar nada também, de certa forma aquele assunto parecia nos colocar um 
contra o outro, já que era claro que Damian não poderia apreciar alguém que representava uma 
ameaça para ele. Por outro lado eu não podia repudiar alguém que lutava para acabar com uma 
ameaça contra mim e os outros humanos. Era como se o Caçador estivesse entre nós.     
             ― Tudo bem - Disse ele de repente quebrando o silêncio - Chega desse assunto.
             Ele sorriu e segurou minha mão, aquilo foi um alívio, eu não gostava daquele clima de 
rivalidade involuntária entre nós.
             ― Sim, chega disso. - Concordei satisfeita e ele me conduziu pelo corredor lateral.
             ― Quero que conheça a casa. - Anunciou ele e eu mordi o lábio para reprimir um sorriso.
             ― Pelo tamanho dela, vai levar o dia inteiro para me mostrar tudo. - Brinquei e ele maneou a  
cabeça.
             ― Exagerada. - Ele disse com uma risada.
             ― Sua casa tem no mínimo cinco vezes o tamanho da minha e eu sou a exagerada?
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Protestei e ele parou e me olhou criticamente.
             ― Certo, então como ficamos?
             ― Hmmm... eu moro em uma casa e você em uma mansão. - Sugeri e ele franziu as  
sobrancelhas.
             ― Como quiser - Concordou ele voltando a andar - Esse é o quarto de Luther e Sofia. 

Disse Damian apontando a porta fechada que ficava de frente com o quarto onde eu acordei. 
Só então me dei conta de que eu não os tinha visto ainda.
             ― Onde eles estão? - Inqueri dando uma discreta olhada para todos os lados.
             ― Os mais velhos não costumam ficar muito por aqui, eles moram há alguns quilômetros. - 
Proferiu ele com naturalidade mas eu achei estranho.
             ― Mas por quê?
             ― Não tenho certeza, mas sempre que há algum assunto de extrema importância para  
resolver eles vão para lá e só depois nos comunicam o que devemos fazer. - Damian contou me 
olhando rapidamente.
             ― E agora estão preocupados com Juan? - Era óbvio mas perguntei.
             ― Isso mesmo, eles - Damian hesitou um instante - Ficaram muito preocupados quando lhes 
contei o que aconteceu na sexta-feira.
             Ele disse dando uma olhada sugestiva em meu braço, automaticamente olhei também. O  
creme que eu havia  passado tinha ajudado bastante  pois  o  hematoma tinha sumido quase  que 
completamente. Claro que para os olhos dele era outra coisa já que podia ver bem melhor que eu.  
             ― Acha que é um motivo para o Caçador vir atrás de vocês? - Perguntei vendo-o manear a  
cabeça.
             ― É bem difícil determinar, não sei quantos deles há e um só não poderia vir atrás de nós,  
somos onze e ele mesmo sendo mais rápido e mais forte do que nós,é apenas um. Não venceria. - 
Damian disse com frieza mas não pude deixar de notar o tom de confiança e orgulho, ele tinha 
mesmo razão, onze contra um não era lá muito viável.
             ― Isso é tão... irreal.
             ― Você acostuma. - Disse ele com uma risadinha - Esse é o quarto da Harriet e do Pietro -  
Damian indicou a porta ao lado do quarto que eu acordei, passamos pelo corredor que ia dar na 
parte central - Aqui - Ele apontou para a porta à direita - É o ateliê de Sofia, ela passa a maior parte  
do tempo aí quando vem para cá.
Explicou ele e eu o olhei com curiosidade.   
             ― Eles sabem que eu estou aqui?  - Eu estava insegura quanto a isso, não tinha ideia do que 
esperar da parte deles.
             ― Sabem, foi Crison quem cuidou de você ontem, ele fez a faculdade de medicina umas 
quinze vezes. Ele já trabalhou em vários hospitais e tem diversas especialidades. - Damian revelou 
me deixando de queixo caído.
             ― Sério? - Duvidei quando paramos entre as duas últimas portas do corredor.
             ― É, mas é claro que às vezes de tempos em tempos ele precisa fingir que morreu ou se  
mudou para outro lugar, só para ninguém suspeitar. 
             ― E o que ele faz agora?
             ― É professor de faculdade.
             Damian disse me olhando com interesse, na certa para se divertir com meu choque, pisquei 
algumas vezes para disfarçar. Eu bem que costumava implicar com alguns professores na época do 
colégio e até da faculdade dizendo que alguns pareciam vampiros, mas é claro que jamais, eu sequer 
cogitaria que pudesse ser verdade.
             ― Hum - Pigarreei - E ele é professor de quê? - Indaguei.
             ― De medicina, pode-se dizer que ele é especializado em... todas as áreas. - Disse ele e eu  
sacudi a cabeça impressionada.
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             ― Acho que é de se esperar. - Afirmei e ele ergueu uma sobrancelha.
             ― Já está se acostumando - Observou ele abrindo a porta da esquerda - Meu quarto.
             Anunciou ele indicando para que eu entrasse. Sem dúvida, era bem maior que o meu e mais  
se parecia uma sala de estar. Tinha três grandes janelas abertas, duas davam para os fundos e uma 
para a lateral da casa. Era todo sofisticado e moderno como o resto da casa. Uma uma enorme tevê  
de plasma e todos os outros equipamentos modernos que possa imaginar estavam numa estante. 
Muitos CDs, filmes em DVD e livros perfeitamente organizados. No meio do quarto havia um tapete 
grande e felpudo e uma grande cama coberta com muitas almofadas, um guarda-roupas perto da 
porta e duas guitarras pretas encostadas nele.
             ― Nossa, é um belo lugar. Mas não é como eu imaginava.  -  Observei quando encontrei o  
olhar especulativo dele.
             ― E o que esperava? - Damian topou a brincadeira  já sabendo o que eu iria dizer, encolhi os  
ombros.
             ― Caixão? - Respondi com uma pergunta, ele revirou os olhos.
             ― Você é impossível. - retrucou ele – e de qualquer forma, caixões não devem ser tão  
confortáveis. - disse ele antes de se atirar na cama, me olhando de uma forma nada inocente.
             ― Hum... claro - Falei dando as costas para evitar o olhar dele - Nossa, você gosta muito de  
música. - Afirmei olhando os inúmeros títulos de CDs na estante dele.
             ― Sim, é uma ótima maneira de manter contato com o mundo lá fora.
             Disse ele, enquanto olhava para os CDs algo brilhante me chamou a atenção, era a corrente 
com o pingente de morcego – pavoroso - que eu o vira usando nas primeiras vezes.
             ― Nunca mais vi você usando isso. - Observei apontando o monstrinho.
             ― Eu só estava tentando ser amável com Marianjel quando usava isso. - Revelou ele e eu 
juntei os pontos.
             ― Foi ela quem te deu. - Não foi uma pergunta mas ele assentiu. - Por que não o usa mais?
             ― Você não gosta de morcegos.
             Anunciou ele e eu fiquei boquiaberta por alguns segundos, ele havia parado de usar aquilo  
só porque eu não gostava? Suspirei e dei as costas para não ceder à tentação de pular em seus braços 
e beijá-lo muito.
             ― As pessoas não escutam muita música clássica hoje em dia.
             Falei lendo os nomes que eu conhecia por ter feito balé clássico por muito anos, tinha  
Bethoveen, Strauss  e outros que eu não conhecia. Reconheci também muitos títulos de bandas de 
Heavy Metal, mas eu não gostava muito daquele estilo. Eu só conhecia porque Ágatha era a roqueira 
da família e vivia escutando aquela barulheira.
             ― É uma pena, há dois séculos isso era tudo que as pessoas queriam ouvir.
Disse ele surgindo ao meu lado.
             ― Porque há dois séculos só devia existir esse tipo de música. - Observei meio irônica -  
Nossa, você gosta mesmo de  heavy metal, não é? - Falei percebendo coleções inteiras de CDs das 
mesmas bandas. Do tipo que devia passar na MTV nos anos setenta.
             ― É... posso dizer que esse é o único tipo de música boa inventada nas últimas décadas.
             ― Como assim? - Arregalei os olhos meio surpresa - Pra mim isso é barulho.
Coloquei o dedo indicador sobre um CD do Metallica e ele franziu as sobrancelhas.
             ― Hum, isso é o efeito de ter nascido no fim dos anos oitenta. Você não conhece as músicas  
boas. - Provocou ele e eu pisquei.
             ― Você só pode estar brincando! E o NX Zero, Fresno, CPM 22, The Rasmus, My Chemical  
Romance, Titãs? - Disparei e ele riu passando o braço pela minha cintura me puxando para ele.
             ― É claro que estou,  adoro ver você contrariada.  -  Confidenciou ele  com os lábios 
praticamente encostando nos meus.
             ― Ah é? - Perguntei meio sem ar - Mas não tem graça. - Protestei e ele tocou meu rosto com a  
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outra mão.
             ― Tem sim, você que não consegue ver. - Discordou ele e qualquer outra coisa que eu tivesse 
pensando em falar havia sumido, evaporado diante daquele iminente beijo.   
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                                                      29. De volta à realidade29. De volta à realidade
    

O beijo até que poderia ter durado mais, se eu não tivesse aberto os olhos um pouquinho e 
visto o relógio grande na parede - perto da porta - que me trouxe de volta à realidade. Eram nove e 
dez da manhã e eu me lembrei que devia estar em outro lugar e que havia gente me esperando. Se 
Mariana ligasse para a casa dos meus avós, eu teria que inventar muitas esculpas.
             ― O que foi? - Damian perguntou quando me afastei dele como se tivesse levado um choque.
             ― Eu devia estar na casa dos meus avós agora. - Falei meio perdida, era minha realidade  
contra meu adorável irreal.
             ― É, eu sei - Damian disse contrariado - Seus amigos também devem estar esperando por  
você. - Conjecturou ele e eu lembrei do carro de Léo.
             ― Ai... - Lamentei fechando os olhos por um segundo.
             ― O que aconteceu? Você está bem? - Damian se mostrou preocupado e eu sacudi a cabeça.
             ― Estou, mas acho que não vou continuar assim por muito tempo se o carro do Léo estiver 
como estou pensando.
             ― Fique tranquila, Pietro está arrumando pra você. Vem vamos ver como ele está se saindo. -  
Convidou ele estendendo a mão para mim.
             ― E ficou muito ruim? - Tive a coragem de perguntar, ele maneou a cabeça suavemente  
indicando um mais ou menos.
             ― Não muito.
             Foi sua resposta nada tranquilizadora, suspirei e olhei para as telas dispostas pela parede. 
Sofia tinha mesmo jeito para aquilo,  as pinturas eram absolutamente perfeitas  e lindas,  Damian 
notou meu olhar.   
             ― Sabe que minha mãe costuma fazer exposições dos quadros dela?
             ― Mesmo? - Perguntei admirada, ele sorriu.
             ― Sim, ela faz isso há muito tempo. É claro que sempre com o cuidado de mudar de nome  
com o passar dos anos.
             ― Isso é tão incrível. - Disse eu admirada, tudo que os rodeava era incrível e a cada revelação 
eu me surpreendia mais.
             ― Isso depende do ponto de vista. - Discordou Damian enquanto descíamos a escada lateral.
             ― Você não concorda? - Estranhei, ele suspirou enquanto olhava os degraus à nossa frente.
             ― É que, nada mais é assim tão surpreendente depois de alguns séculos. É só uma forma de  
se sentir parte do mundo e da... vida. - Confidenciou ele em um tom amargo, suspirei.
             ― Nem posso imaginar como é isso. - Refleti enquanto virávamos para a escada principal.
             ― Terrivelmente entediante. - Revelou Damian e eu o olhei sem saber o que dizer, era difícil  
encontrar palavras para aquela situação.
             ― E é por isso que - Damian ficou de frente para mim, segurou meu queixo com delicadeza e 
aproximou o rosto do meu - Eu valorizo cada segundo que passo com você - Ele sussurrava como se 
não quisesse que os irmãos escutassem - Conhecê-la, foi a melhor coisa que me aconteceu em quase  
trezentos anos.
             Declarou ele se afastando para olhar meu rosto, foi impossível evitar que meus olhos  
marejassem. Desde que o conheci meu coração vivia a uns duzentos batimentos por minuto então,  
eu nem me importava mais com aquilo.   
             ― Bem... não posso dizer a mesma coisa porque não tenho tantos anos quanto você, mas  
posso dizer que em vinte e quatro... - Fiz uma pausa para olhar dentro daqueles olhos divinos que 
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me fitavam com intensidade - Conhecê-lo também foi a melhor coisa que me aconteceu, mesmo que 
quase tenha me matado de susto.
Falei fazendo uma careta e ele riu.
             ― Você nunca vai me perdoar por aquilo? É que pensei que fosse mais corajosa.  
Brincou ele e eu endireitei a postura.
             ― Hum, você é muito convencido.
             Reclamei empinando o nariz e ele sorriu, mas assim que olhou por cima da minha cabeça seu 
sorriso desapareceu de imediato. Me virei para ver o que tinha acontecido e encontrei a figura hostil 
de Marianjel parada junto à porta grande, que dava para o outro lado da casa. Ela me olhou com 
uma mistura de raiva e amargura - que eu não entendi - mas uma coisa tinha ficado clara, ela não 
havia  gostado  de  mim.  Fiquei  apreensiva  quando  ela  andou em  nossa  direção  em  toda  a  sua 
elegância contrastando com a quase vulgaridade da saia de couro preta e com um fenda sobre a 
coxa.
             Ela ainda usava botas pretas de cano alto o que dava à ela uma aparência daquelas super  
modelos, Marianjel tinha uma postura diferente das outras, era agressiva de certa forma. É claro que 
eu me senti  oprimida  diante  dela  e  seus  passos  dignos  de  uma passarela  de  Paris.  Ela  olhava 
fixamente  para  Damian enquanto se  aproximava de  nós,  me  encolhi  ao  lado  dele  mas  ela  não 
continuou na nossa direção, ela subiu a escada.
             ― Será que não poderia ser mais educada?
             Damian perguntou mal-humorado, eu só tinha ouvido a voz dele tão enraivecida quando  
ordenou que Juan me soltasse naquela noite. Engoli em seco diante da tensão evidente, Marianjel  
parou no segundo degrau e o olhou depois lançou um olhar de desprezo para mim. Seus olhos azuis 
claros eram tão frios e ameaçadores que estremeci.  
             ― Não. - Ela declarou com a voz extremamente controlada e virou as costas continuando a 
subir as escadas em um passo perfeitamente humano e normal. 
             ― Desculpe por isso. - Ele disse depois de um longo suspiro.
             ― Tudo bem. - Falei ouvindo minha voz falhar miseravelmente, mais um deles me odiando  
não era muito tranquilizador. 
             ― Isso não tem nada a ver com você, acredite - Damian disse segurando minha mão - É  
comigo. - Justificou ele, eu tinha uma leve suspeita.  
             ― Tudo bem - Repeti - Eu não me importo. - Muito, completei mentalmente enquanto 
caminhávamos pela grande sala de estar.
             ― Essa é a melhor maneira de lidar com Marianjel, não se importando com ela. 
             Informou ele e eu consegui rir mesmo depois daquela tensão, ele não falou mais nada  
enquanto passávamos por um pequeno corredor que ligava a sala com a parte oeste da casa. Assim 
que passamos pela porta larga não consegui evitar que meu queixo caísse literalmente. Estávamos 
em uma garagem muito grande e havia no mínimo uns dez carros de luxo, eu parei diante daquela 
visão e Damian me olhou de forma divertida.
             ― Gosta de carros? - Ele pareceu surpreso, pisquei algumas vezes antes de responder. 
             ― Chamar essas super máquinas de carros é até ofendê-las.
             Respondi olhando admirada para eles, ouvi uma risadinha e o capô de um carro sendo 
fechado,  mas  no  meio  de  todas  aquelas  maravilhas  simplesmente  não  sobrou  espaço  para  ser 
surpreendida.
             ― Arrumou uma namorada que entende das coisas mano, gostei. - Disse Pietro parado na  
frente do Jeep de Léo há alguns metros de nós.
             ― Bem... dessa nem eu sabia. - Revelou Damian quando eu larguei a mão dele para ir ver  
mais de perto um Bulgatti Veiron branco e reluzente, aquele era o carro mais caro do Brasil.
             ― Ele é incrível. - Falei totalmente abobalhada olhando os detalhes prateados do para-
choque.
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             ― Sabe que é um dos modelos mais exclusivos do mundo? - Pietro perguntou surgindo ao 
meu lado.
             ― Ah eu sei,é seu? 
             ― Não, esse é da Harriet,é claro que fui eu quem escolheu para ela - Ele disse todo orgulhoso  
- O meu é esse. - Ele apontou para o carro ao lado e meu queixo caiu de novo.
             ― Minha nossa! - Exclamei maravilhada, era o carro sobre o qual Léo e eu tínhamos  
conversado - É um... - Nem consegui dizer.
             ― Um CRZ. - Ajudou Pietro enquanto eu olhava o carro modelo esportivo de duas portas  
absolutamente incrível.
             ― Mas... nem estão vendendo no Brasil ainda. - Estranhei olhando para ele.
             ― E não estão, foi importado.
             ― Uau! - Exclamei admirada.
             ― Hum-hum - Ouvi um pigarro baixo e olhei para trás - Pensei que estivesse 
preocupada com o carro do seu amigo. - Disse Damian e eu sacudi a cabeça tentando voltar ao  
mundo real outra vez, era bem difícil ali.
             ― Amigo? - Refleti meio perdida e então a ficha caiu - O carro do Léo! - Exclamei olhando em 
volta em busca dele. 
             ― Não esquenta - Disse Pietro começando a caminhar na direção do Jeep de Léo - Não ficou 
muito ruim,é um carro bem forte. 
             Disse ele passando a mão pelo capô, Damian colocou a mão em minhas costas e me conduziu  
até lá. É claro que no caminho fui vislumbrando os modelos lindos dos carros por lá, tinha uma 
Ferrari vermelha, um Lexus prateado, o Camaro vermelho de Bruce e outro amarelo. BMW e uma 
Mercedes igual a do meu avô - e que eu sabia custar uma fortuna - outros que eu nem sabia o nome 
e o Eclipse de Damian, bem ao lado do Jeep amarelo e grande do Léo. Eu suspirei de alívio ao vê-lo  
em perfeitas condições, nem parecia que eu o tinha batido.
             ― Esse seu amigo deve cuidar muito bem dele. - Disse Pietro lançando um olhar crítico para  
o carro.
             ― Nem me fale,é o amor da vida dele pelo que eu soube. - Falei lançando o mesmo tipo de 
olhar para ele a fim de encontrar qualquer evidência de o ter batido, mas não havia nada, estava  
perfeito.
             ― É um belo carro, deve ser usado para trilhas pesadas, as rodas foram modificadas isso aqui  
é um monstro. - Falou Pietro.
             ― E tinha ficado muito estragado? - Perguntei curiosa, ele deu de ombros.
             ― Não, só amassou a frente, mas eu já dei um jeito para você. Não vai ter que dar explicações  
sobre uma tempestade que só você viu e que a fez bater o carro. - Pietro disse com uma risadinha e  
eu sorri, ele era legal. 
             ― Puxa obrigada, mesmo porque ninguém ia acreditar em mim.
             ― Ah, com certeza não ou talvez diriam que você anda assistindo filmes demais. 
Completou ele rindo de canto.
             ― Olá - Uma voz delicada soou do nada, era Maureen - Esse é o carro que você bateu? -  
Perguntou ela já em frente ao Jeep, coloquei as mãos nos bolsos.
             ― Sim. - Por que tinham que ficar me lembrando afinal?
             ― Hum - Ela sacudiu a cabeça - Fez um belo trabalho Pietro, nem parece que foi batido. -  
Observou ela.
             ― É eu sei, sabe que eu sou muito bom nisso. - Disse Pietro cheio de si.
             ― E tão modesto. - Suspirou Maureen e ele piscou para ela.   
             ― É uma das qualidades da perfeição. - Provocou ele e ela maneou a cabeça, olhei perdida 
para Damian que me respondeu com um sorriso maravilhoso.
             ― Vocês dois por favor, sem cenas diante dela. - Pediu Damian e os dois trocaram um olhar  
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conformado.
             ― Está me chamando de selvagem Damian Moreton? - Ela perguntou cruzando os braços.
             ― Não, nem imagine uma coisa dessas, você é uma perfeita dama. É o Pietro que me  
preocupa. - Esgueirou-se ele.
             ― O quê? - Pietro protestou.
             ― Você é um selvagem.
             Disse Maureen calmamente e eu ri, deviam começar assim as brigas entre eles que Damian 
me contou que geralmente acabavam em janelas quebradas. A provocação entre eles me lembrou 
meus dois novos amigos Lídia e Léo, cuja lembrança me deu um choque de realidade. Eu tinha que 
ir na casa os meus avós e depois tinha que voltar para a casa deles fingindo ter passado a noite no 
meu antigo quarto e que nada de mais tinha acontecido. Olhei rapidamente para meu relógio de 
pulso me dando conta de que já era tarde, em um segundo Damian estava ao meu lado. 
             ― Sei que você tem que ir para outro lugar agora. 
             ― É eu tenho mesmo.  - Disse eu.
             ― Eu a levo. - Prontificou-se Damian indo na direção do carro, eu o segui já que não tinha 
mesmo opção por não saber onde estava.
             ― Foi muito bom conhecer você Lavígnia. - Maureen disse surgindo na minha frente, mas  
mantendo uma certa distância.
             ― Eu digo o mesmo. - Falei sorrindo para ela.
             ― Volte sempre. - Disse Pietro acenando pra mim de forma descontraída.
             ― Certo, tchau. - Me despedi entrando no carro.
             ― Já pensou no que vai dizer a seus amigos se eles fizerem perguntas? - Damian indagou  
assim que sentei no banco, suspirei enquanto prendia o cinto.
             ― Que passei a noite na casa dos meus avós, só isso.

Respondi enquanto ele manobrava o carro para a porta larga da garagem, lá fora dava para 
ver muito verde e a luz do sol.
             ― Acho que isso vai convencê-los. - Damian disse com uma risadinha.
             ― E eu acho que eles não vão fazer perguntas.
             Imaginei quando o carro saiu para o pátio que dividia o espaço com grandes árvores que 
pareciam tentar ocultar a mansão fazendo sombras imensas sobre ela. Assim que o carro se afastou 
um pouco vislumbrei a grandiosidade da casa, era imensa como dava para imaginar por dentro e 
pintada de em um tom de gelo com detalhes em verde em volta das janelas que combinava com o 
tom dos vidros. 
             ― Nossa! Sua casa é tão... grande. - Falei olhando a casa de uma ponta a outra enquanto o  
carro girava em direção à saída.
             ― Isso porque os antigos donos eram muitos. - Revelou ele e eu imaginei séculos atrás aquela  
casa habitada pelos vampiros Azmavareth e estremeci. 
             ― Hum... posso imaginar.
             Murmurei prendendo o cinto de segurança, olhei ao redor e só vi árvores. O carro passou por 
debaixo delas - numa espécie de corredor vivo - até chegar à um imenso portão de ferro que estava 
aberto.  Entramos em uma trilha pequena com espaço para somente um carro passar,  as árvores 
continuavam se fechando acima de nós e deixavam à mostra apenas alguns pedaços de céu azul. Era 
um lugar realmente difícil de encontrar, grande parte do tempo as plantas batiam no para-brisa.
             ― À que horas vai voltar para Porto Alegre? - Damian perguntou de repente chamando 
minha atenção. 
             ― Não sei, quase não tive tempo de conversar com eles ontem, mas acho que no fim da tarde.  
- Respondi dando de ombros, Damian mantinha os olhos fixos na trilha que parecia ir se abrindo um 
pouco.
             ― E onde moram esses seus amigos? - Ele quis saber e eu maneei a cabeça.
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             ― Não sei ir até lá sozinha, só deu para perceber que é bem longe de onde moram meus avós.  
-  Proferi  me  dando conta  de  que  iria  precisar  ligar  para  alguém ir  me  buscar,  porque  eu não 
lembrava mesmo do caminho.
             ― Não tem nenhuma ideia, um ponto de referência? - Insistiu ele e eu cruzei os braços.
             ― Hum... não, só sei que em um lugar bem aberto, acho que é uma fazenda ou um haras eu  
não sei, a família deles cria cavalos de raça para competições e essas coisas. 
             Presumi meio incerta e vi quando sua postura enrijeceu e seus dedos pareceram apertar o  
volante.
             ― Tudo bem? - Perguntei estranhando sua reação.
             ― Sim.
             Disse ele lacônico fazendo o carro entrar em uma estrada mais normal eu diria. Depois de  
vários minutos em uma trilha escondida por árvores centenárias o carro seguia por uma estrada 
onde parecia passar muitos outros.
             ― Você conhece o lugar? - Suspeitei que sim, seus olhos estavam mais frios e sua expressão 
insondável enquanto mirava a estrada de terra.
             ― Já ouvi falar. - Disse ele friamente. 
             ― Eles são legais. - Falei sondando sua expressão indecifrável. Ele não falou nada por alguns 
segundos e o silêncio foi estranho. 
             ― Então agora eles deixaram de ser somente os amigos da sua prima?
             ― É... acredito que sim, como eu já disse, eles são muito legais. - Reiterei o encarando.
             ― Posso imaginar que tenham se dado bem, você tem uma habilidade impressionante de 
fazer amigos. - Ele pressupôs e eu sorri involuntariamente.
             ― Você acha? - Duvidei.
             ― Tenho certeza, meus irmãos gostaram muito de você. Especialmente Pietro, tenho que  
confessar  que  fiquei  até  com ciúme da  afinidade  de  vocês  dois,  até  pareciam velhos  amigos.  - 
Observou Damian com um sorriso e eu fiz o mesmo.
             ― Ele é que bem extrovertido, foi fácil encontrar um assunto para conversar.
             ― Eu diria que ele é bem inconveniente, mas fico feliz que tenham se dado bem, aliás todos  
gostaram de você.
             ― Exceto Marianjel. - Lembrei-o. Damian maneou de leve a cabeça.
             ― Eu já esperava por isso. - Ele disse mal-humorado.
             ― Mas e os seus pais e os outros? - Senti meu estômago se contrair um pouco ao lembrar  
deles, Damian deu de ombros.
             ― Eles não tem nada contra você Lavígnia, contra mim talvez mas você não.
Revelou ele e eu franzi as sobrancelhas.
             ― Contra você, por quê?
             ― Estão preocupados Lavígnia, você não é exatamente uma garota qualquer. Já seria bem 
complicado se esse fosse o caso, mas você é uma Durani. Faz parte da família que jurou guardar 
nosso segredo, temos um compromisso com vocês, já que foram os mediadores com os Von Otman.
             Damian disse parando o carro e só então me dei conta de que não tinha dito a ele onde ficava 
a casa dos meus avós. Contanto espiei pela janela e vi ao meu lado a velha casa branca de dois 
andares rodeada pela cerca também branca que meu avô vivia consertando.
             ― E o que é que tem, qual é o problema? - Indaguei discordando da ideia de que realmente  
tivesse algo errado entre nós. Damian deixou as mãos escorregarem do volante e olhou em meus 
olhos.
             ― Eu amo você. - Ele declarou me pegando de surpresa, um sorriso curvou meus lábios.
             ― Eu também te amo. - Sussurrei emocionada, os olhos dele porém não demonstraram 
emoção alguma apenas me fitavam de forma distante. 
             ― Exatamente, esse é o problema. - Ele disse depois de alguns segundos, senti meu peito 
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apertar.
             ― Por quê? - Insisti sem desgrudar meus olhos do rosto dele, Damian olhava para frente 
outra vez, para a rua estranhamente vazia para um domingo de manhã.
             ― Imagine que resposta Luther, Crison, Sofia e Danúsia dariam aos membros do Conselho se 
eles pedissem explicações sobre isso. - Damian propôs.
             ― Isso não é da conta da minha família, diz respeito somente a mim.
Retruquei, ele suspirou longamente e depois me olhou.
             ― Você faz parte deles, portanto isso é com eles também. - Damian disse de forma mais  
amena  e  eu  fechei  os  olhos  um  instante  tentando  encontrar  algum  argumento  que  pudesse 
convencê-lo da forma como eu via as coisas.  
             ― Eles não precisam saber de nada. - Acabei com a resposta mais infantil de todas.
             ― Por enquanto não, mas isso não deixa meus pais tranquilos e nem tira da cabeça deles que 
eu estou agindo com irresponsabilidade. Eu é que estou quebrando uma regra, mais ou menos como 
Juan.  Se bem que, acho que sua família vai  achar minha falta mais grave que a dele,  Juan está  
matando e transformando pessoas que eles não conhecem e eu estou me atrevendo a amar uma 
parte deles. - Damian pronunciou as últimas palavras em tom mais baixo como se elas pesassem, eu 
suspirei.
             ― Mas por que isso seria tão ruim? - Insisti não querendo aceitar a ideia.
             ― Lembra quando eu disse que você deveria me odiar? - Inqueriu ele e eu senti como se a 
pergunta tivesse golpeado meu coração.
             ― Lembro.
             ― É isso que eles estão esperando de você. - Anunciou Damian de forma séria como se aquilo  
o afetasse tanto quanto a mim.  
             ― Eu não concordo com isso, por que eu odiaria você? - Protestei e ele sorriu um pouquinho, 
estendeu a mão e tocou em meu queixo de forma quase imperceptível.
             ― Uma dia você vai saber, por enquanto não tem que pensar nisso. - Decretou ele saindo do 
carro, revirei os olhos e saí também.
             ― Não vai me explicar isso não é? - Indaguei mal-humorada, aquele assunto vinha à tona  
outra vez. 
             ― Não. - Confirmou ele passando em frente ao carro, cruzei os braços numa atitude rebelde.  
Damian se aproximou e me virou para ele delicadamente.
             ― Também não precisa ficar assim comigo. - Reclamou ele com a voz tão doce que cortou  
meu coração.
             ― Sabe que eu odeio quando fala isso. - Retruquei já não tão firme quanto há dois segundos, 
Damian colocou a mão em meu rosto.
             ― Eu sei, me perdoe. Apenas não pense mais nisso está bem?
             ― Hum-hum - Concordei sentindo minhas pernas bambas - Está bem... por enquanto. - Me  
rendi e ele sorriu.
             ― Ótimo. -  Ele disse se afastando um pouco e então eu olhei ao redor franzindo as 
sobrancelhas.
             ― Não lembro de ter lhe dito onde meus avós moravam. - Observei.
             ― Eu fazia uma certa ideia. - Esquivou-se ele e eu torci o nariz.
             ― Uma ideia milimetricamente exata, eu diria. - Corrigi olhando-o desconfiada, Damian 
sorriu e balançou a cabeça.
             ― Eu conheço bem essa cidade, vi essa casa em sua memória quando me falou que pretendia 
vir aqui. - Explicou ele me olhando com um misto de interesse e expectativa.  
             ― Ah... claro. - Entendi e vi uma sombra de frustração passar por seu rosto, o sorriso dele  
diminuiu e ele maneou a cabeça. - O que foi? - Inqueri estranhando sua reação.
             ― Nada - Disse ele me entregando a chave do carro - Por que não está com seu celular?  
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Liguei para você várias vezes ontem. - Cobrou ele enquanto eu estendia a mão para pegar a chave.
             ― Porque o esqueci na casa do avô do Neitan. - Eu disse lamentando o fato, Damian fez uma  
careta.
             ― Será que iria adiantar eu repetir meu pedido de que ficasse com ele o tempo todo? -  
Damian disse parecendo meio incomodado, franzi as sobrancelhas.
             ― Por quê? -  Indaguei e ele suspirou.
             ― Como por que Lavígnia? Eu já lhe disse que é porque eu preciso saber o tempo todo onde  
você está e com quem, preciso saber como está e se precisa de mim.
Damian disse se inclinando um pouquinho para mim e eu engoli em seco.
             ― Tá, tudo bem vou ficar com ele o tempo todo de agora em diante. - Prometi e ele torceu o 
nariz.
             ― Acho que já ouvi isso antes. - Ele me lembrou e eu revirei os olhos.
             ― Hum... - Resmunguei cruzando os braços.
             ― Como vai fazer para voltar para seus amigos se não sabe chegar lá?
Damian quis saber, eu sacudi a cabeça.
             ― Vou ligar para Mariana e pedir que alguém venha me buscar.
             ― Tudo bem, nos vemos mais tarde. - Disse Damian se afastando um pouco.
             ― Como vai para casa? - Especulei lembrando que ele não estava de carro. Damian deu uma 
olhada sugestiva para a floresta do outro lado da rua atrás da casa.
             ― Posso chegar mais rápido do que se fosse de carro. - Lembrou-me ele com uma careta e eu 
encolhi os ombros.   
             ― Foi só força do hábito. - Expliquei e ele sorriu voltando para mim.
             ― Não posso culpá-la - Ele disse segurando meu rosto - Você é tão... humana.
             Damian sussurrou a última parte e eu franzi as sobrancelhas, ele riu e me beijou na testa.  
Senti-o se afastar de mim e quando abri os olhos ele não estava mais ali, endireitei a postura e olhei  
ao redor para saber se algum vizinho tinha visto a cena. Felizmente as cortinas brancas da casa 
vizinha estavam fechadas e não tinha mais ninguém na rua, havia uma viela estreita entre a cerca da 
casa dos meus avós e a dos vizinhos que ligava a rua principal à rua de trás.
             Damian devia ter passado por ela e sumido na floresta, suspirei e olhei para a casa de  
alvenaria com a pintura já um tanto desbotada. A goiabeira - onde meu avô tinha colocado balanços 
para Ágatha e eu - ainda estava lá, em frente à janela da frente do lado esquerdo. O gramado estava  
aparado e as flores nos canteiros - encostados na cerca - estavam abertas.
             Entrei e fechei o portão atrás de mim, caminhei pela calçada de cimento que ia dar direto na  
porta de entrada. Não ouvi som nenhum dentro da casa e me perguntei por que não liguei para  
avisar que ia até lá. Meu coração estava apertado pela saudade deles então esperei com todas as 
minhas forças que eles estivessem em casa, parei em frente à porta branca e bati algumas vezes. 
Passei  os  dedos  pelos meus cabelos  para ficar  com uma aparência  mais  digna,  ouvi  passos  em 
direção à porta e endireitei a postura. Esperei impaciente enquanto a porta se abria, quando me viu, 
minha vó levou um susto.
             ― Lavígnia? - Ela pareceu não acreditar que era eu mesma.
             ― Tudo bem que não apareço aqui desde o ano passado, mas não lembra mais de mim? -  
Brinquei enquanto ela me abraçava.
             ― Ah querida que surpresa - Ela disse me apertando - Como você está?
Minha avó perguntou depois de me soltar.
             ― Estou bem e você? E o vô? - Perguntei dando uma espiada para dentro.
             ― Estamos bem, muito bem. Agora entre, sabe que essa é a sua casa.
             Falou ela e eu entrei, a casa não estava muito diferente da última vez que estive ali. As  
paredes tinham sido pintadas mas da mesma cor, o jogo de sofás era novo e havia uma planta bem 
grande perto da escada. Fora isso, tudo estava igual, virei e olhei para minha avó, ela era professora 
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de balé e tinha sido por causa dela que eu fiz balé clássico até os dezoito anos. Ela era bem jovem 
para uma vovó pois tinha tido minha mãe com quinze anos e minha mãe por sua vez repetiu a 
façanha  tenho  minha  irmã  e  eu  com  a  mesma  idade.  Por  isso  mesmo  eu  tinha  uma  vovó  de 
cinquenta e quatro anos, alta, esbelta, elegante, sem um único fio de cabelo branco entre seus fios 
castanhos e quase nenhuma ruga em seu rosto muito bem cuidado. Ela estava usando uma legging 
preta e uma camiseta justa azul, os cabelos como quase sempre em um coque.
             ― Você está ótima. - Afirmei enquanto a olhava.
             ― Você também, está linda e com uma postura que nem revela que você abandonou a dança.  
- Cobrou sutilmente ela enquanto sentava-se ao meu lado no sofá.
             ― Ah... eu não tinha futuro na balé, vó.
             ― Ora deixe de ser modesta, você é uma das melhores que já vi, poderia ter seguido essa  
carreira e feito muito sucesso, se não fosse aquela mala sem alça do seu avô. Pensa que não sei que 
foi ele quem enfiou na sua cabeça largar o balé e trabalhar com ele?
Minha avó acusou George, eu ri e coloquei alguns fios de cabelo atrás da orelha. 
             ― Pois é, mas agora já faz um bom tempo. - Tentei encerrar aquele assunto.
             ― Você sabe que pode voltar se quiser,é uma profissional sabe disso. Mas me conte, como 
está Ágatha? - Ela mudou de assunto para meu alívio.
             ― Ela está ótima, mas não a vejo desde o verão passado, temos mantido contato pelo telefone 
e pela internet. Ela está fazendo um estágio de biologia em uma instituição ambiental em Manaus e  
quase não tem tempo para vir nos ver. - Relatei enquanto minha vó me olhava com interesse.
             ― Ai aquela menina aventureira, faz tanto tempo que não a vejo também... e Mariana?
             ― Ela está aqui também, veio conhecer a casa de uns amigos e eles me convidaram para vir  
junto. - Falei me ajeitando no sofá.
             ― E por que ela não veio me ver também? Será que ela esqueceu que sou sua avó postiça? -  
Brincou ela já que Mariana costumava ir para Bom Jesus comigo no verão, até dois verões atrás.
             ― Não sei, mas vou cobrar isso dela, cadê o vô? - Mudei de assunto sentindo a falta dele,  
minha vó, Elisabete, revirou os olhos.
             ― Onde mais você acha querida? Pescando como faz há trinta anos em toda manhã de 
domingo. - Lembrou-me ela e eu ergui as sobrancelhas.
             ― Ah sim, torturando os pobres peixinhos que não fazem mal a ninguém. 
Acusei maneando a cabeça e ela torceu o nariz.
             ― Ainda é vegetariana pelo que vejo. - Observou ela muito bem.
             ― Sim e sempre vou ser. - Avisei e minha vó levantou-se de repente.
             ― Estou vendo que não vai mudar de ideia tão fácil. Mas café você ainda toma não é? - 
Perguntou ela sarcástica e só então notei que estava morrendo de fome. Me levantei de um salto.
             ― Sim eu tomo e com leite e torradas com requeijão de preferência.
             ― É mesmo? Que coincidência, sabe que é exatamente isso que eu estava planejando servir 
para você?    
             Disse ela daquele jeito divertido de sempre. Fomos para a cozinha que também tinha alguns 
detalhes novos, como uma cafeteira preta e prata que substituía a outra que era branca e um novo 
jogo  de  copos  na  cristaleira.  Sentei  em  uma  das  quatro  cadeiras  de  estofado  verde  limão,  que 
ficavam em volta da mesa de tampo escuro com o mesmo arranjo de frutas artificiais de sempre bem 
no meio. Minha avó não gostava de escuro e por isso as duas janelas e a porta que dava para os 
fundos estavam abertas, tomamos o café da manhã juntas enquanto eu lhe contava todos os fatos 
que podia desde que nos vimos no ano passado. Depois do café e muita conversa me ofereci para 
lavar a louça enquanto ela ia terminar de estender a roupa no varal dos fundos, que era o que estava 
fazendo quando eu cheguei. 
             ― Vou matar a saudade do meu quarto, vó. - Anunciei parando na porta depois de lavar a  
louça.
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             ― Tudo bem querida, está em  sua casa.
             Disse ela enquanto estendia um lençol branco, voltei para a sala e subi a escada de degraus 
de madeira brilhante e corrimão prateado, era bem moderna. Na parte de cima da casa tinham 
quatro quartos e um banheiro, um tinha pertencido à minha mãe e que passou a ser de Ágatha. 
Outro era de hóspedes até eu decretar ser meu quando tinha uns sete anos, o outro era do meu tio,  
irmão da minha mãe que havia se mudado para o Mato Grosso há cinco anos e o outro pertencia a 
meus avós, mas eles se mudaram para o andar de baixo porque meu avô tinha um problema no 
joelho e subir e descer as escadas todos os dias estava piorando seu estado. Então o andar de cima 
era praticamente desabitado, o banheiro ficava entre o meu quarto e o de Ágatha. Meu quarto dava 
para os fundos e ficava do lado esquerdo da casa, segurei a maçaneta da porta branca e abri-a.
             Como eu devia esperar, as duas janelas estava abertas. Uma que dava para a floresta e outra 
que dava exatamente para a janela do quarto da vizinha. Embora o quarto estivesse limpo por fruto 
da  compulsão  da  minha  avó  por  limpeza,  tudo estava  exatamente  como eu havia  deixado.  As 
paredes brancas, o chão de porcelanato brilhante que imitava madeira, minha cama grande de casal 
coberta pela colcha rosa com as almofadas e os bichinhos de pelúcia. O tapete retangular cor de 
creme ainda estava no mesmo lugar,  uma parte cobria o chão debaixo da cama e a outra quase 
chegava na janela lateral.
             Caminhei pelo quarto tendo uma sensação agradável, como se ali fosse o lugar certo para eu 
ficar, como se eu na verdade pertencesse àquele lugar. Sacudi a cabeça com um meio sorriso nos  
lábios  enquanto  ia  até  a  cômoda marfim de  cinco  gavetas  na  parede perto  da cama.  Sobre  ela 
estavam os três porta retratos que eu sempre deixava lá, uma das fotos mostrava Ágatha e eu no 
balanço que meu avô tinha feito, outra exibia uma apresentação de balé que fiz na escola de dança - 
que minha vó agora dirigia - mas que na época era professora. E a última era a que eu mais gostava, 
mostrava meus avós, meus pais, minha irmã e eu em frente à casa.
             Peguei o porta retrato e o olhei demoradamente, com um suspiro o coloquei no lugar. Fui até  
a janela e olhei o pátio lá embaixo, o gramado verde e bem aparado, as flores nos canteiros. O varal 
no outro lado onde minha vó estendia as  roupas,  a  rua asfaltada depois  da calçada e depois  a  
floresta - onde eu havia me perdido quando tinha cinco anos. Fui até a cama e me sentei dando mais 
uma olhada para matar a saudade, a mesa de canto com meu computador entre a parede lateral e a 
dos fundos, uma cadeira com estofado rosa e rodinhas em frente a ela. O guarda-roupas de quatro 
portas  na parede oposta a da cama e ao lado da janela,  o pôster do RBD que lembrava minha 
adolescência ainda estava colado atrás da porta. A caixinha de música que meu avô tinha me dado 
estava no criado mudo ao lado da cama e perto do abajur. Depois de um longo suspiro, fui até o 
guarda-roupas.
             Por mais que eu gostasse de estar ali, eu sabia que logo teria que sair, provavelmente 
Mariana deveria estar se perguntando porque eu estava demorando tanto e Léo com certeza queria 
o carro de volta. Peguei um short jeans branco e uma blusa de alças largas preta. Troquei de roupa e  
coloquei a que estava no guarda-roupa, saí do quarto e fui ao banheiro, minha escova de dentes 
estava no mesmo lugar. Escovei os dentes e lavei o rosto, na gaveta do balcão encontrei um elástico 
de prender o cabelo. Penteei e quando puxei os cabelos para trás para prendê-los senti uma dor 
aguda na testa, na altura da linha dos cabelos. Me aproximei do espelho para ver melhor e constatei 
que não tinha saído intacta do acidente, tinha uma pequena protuberância meio arroxeada e muito 
dolorida onde - provavelmente - eu tinha batido. Coloquei uma mecha de cabelos sobre ela para 
esconder e prendi os cabelos para trás.
             Desci as escadas e encontrei a sala vazia, minha vó conversava com a vizinha na cerca pois 
ouvi as vozes. Fui até o sofá maior e sentei, fiquei olhando para a lareira vazia enquanto pensava em 
que iria fazer. Eu queria ficar mais tempo ali, mas sabia que não podia, se pelo menos eu estivesse  
com meu carro poderia ficar ali e ir embora à noite. Suspirei e peguei o telefone branco e sem fio.  
Digitei o número de Mariana e coloquei o fone na orelha. Chamou quatro vezes antes dela atender.  
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             ― Alô?
             ― Oi, sou eu Lavígnia. - Falei sem vontade.
             ― Nossa, Lavígnia onde você se meteu garota? - A voz dela soou exigente demais e eu revirei 
os olhos.
             ― Na casa da minha vó, onde mais eu estaria? Eu pra Lídia avisar.
             ― É, ela disse mas pôxa Lavígnia! Você veio com a gente e daí some desse jeito.
Reclamou ela, já esperava aquilo.
             ― Qual o problema? Eu estava com saudades dos meus avós. - Protestei e a ouvi suspirar. 
             ― Tá bem, que horas você volta? O Neitan vai nos levar lá na antiga usina depois do almoço, 
você vai querer ir não é? - A pergunta dela soou de um jeito que deixava claro que não aceitaria uma 
recusa.
             ― Tudo bem eu vou, só que preciso que alguém venha me buscar ou não vou conseguir  
chegar aí. - Retruquei meio mal-humorada.
             ― Ah sem problema, estou de carro com a Lídia, só um pouquinho - Pediu ela - Ela disse que 
não tem problema, podemos passar aí agora tudo bem? - Deixei os ombros caírem, não tinha como 
escapar, eu tinha sido vencida.
             ― Certo - Resmunguei - Até que isso é bom porque a vó quer te ver também.   

Falei só então me dando conta do perigo, para Mariana eu havia passado a noite ali e para 
minha vó eu acabara de chegar.
             ― Tudo bem então, até mais.
             Disse ela desligando, eu fiquei olhando para o telefone por um momento. Coloquei o telefone 
de volta no lugar e torci para que minha prima ficasse de boca fechada pelo menos daquela vez. Saí  
do sofá e fui para a cozinha mas passei direto por ela indo para o pátio dos fundos.  O sol que  
brilhava no céu me cobriu com seus raios quentes e dourados, suspirei sentindo o cheiro do ar puro. 
Caminhei pela calçada de pedras que dividia o pátio, mirei a amoreira enorme perto do canto da 
cerca,  ela  tinha  derrubado  algumas  folhas  sobre  a  grama  e  alguns  passarinhos  disputavam  as 
últimas amoras dos galhos. A cerca branca parecia brilhar com a luz do sol e crianças andavam de 
bicicleta na rua - já que não passavam muitos carros daquele lado. Tudo estava tão perfeito. 
              ― Vejo você lá depois. - Minha avó disse surgindo por trás dos lençóis brancos, eu sorri  
quando a vi.
              ― Ah você está aí meu bem - Ela disse passando o braço pelos meus ombros - Já matou a  
saudade do seu quarto?
              ― Não, eu queria ficar mais tempo aqui. - Choraminguei e ela afagou meu rosto com a mão 
livre, na outra ela tinha o cesto de roupas vazio.
              ― E porque não fica? Já são dois verões que você não fica aqui, seu avô e eu sentimos a sua 
falta. - Disse ela e eu suspirei.
              ― Prometo que volto e passo um fim de semana aqui,é que agora estou de carona mesmo  
então... - Deixei no ar e ela assentiu.
              ― Entendo, mas não vá esquecer da sua promessa hein?
              ― Não vou. - Garanti com um meio sorriso e ela sorriu antes de entrar, eu a segui.
              ― Como vão as coisas na escola de dança? - Perguntei pegando uma maçã de cima da  
geladeira.
              ― Ah está uma correria - Disse ela lá da área de serviço - Estamos escolhendo os solistas do 
recital de outono, há um clima de competição por lá. 
              ― Eu imagino, todo mundo quer ser solista.
              Lembrei da minha época no estúdio de balé. Olhei para o relógio que ficava ao lado do  
armário branco e torci para que quando Mariana chegasse não botasse tudo a perder. Esperei que 
pelo menos uma vez minha prima ficasse de boca fechada e não fizesse perguntas.
              ― Venha, vou lhe mostrar as fotos do recital de natal das crianças no ano passado, foi lindo.
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              Convidou minha avó indo para a sala, eu a segui e minutos depois estávamos vendo as 
dezenas de fotos de todas as apresentações dos alunos que eu havia perdido. Ela guardava tudo em 
vários álbuns com o ano das apresentações na capa, além do balé a escola da minha avó tinha alunos 
de outros ritmos também. É claro que ela fazia questão de exibir aqueles  que tinham sido seus 
alunos na época de professora, estava tudo ótimo até ouvirmos o som de uma buzina lá fora. Eram 
Lídia e Mariana, respirei fundo quando a vi saltar do carro para abraçar minha vó mas procurei não 
deixar minha apreensão aparecer. Felizmente para mim ela não teceu nenhum comentário sobre eu 
ter  passado a  noite  ali,  caso contrário  teria  sido bem embaraçoso encontrar  uma desculpa para 
aquilo.   
              ― Prometo que venho curtir o frio da serra nesse inverno. - Mariana prometeu à minha vó,  
que havia feito a ela o mesmo pedido que fez a mim de passar mais tempo ali.
              ― Mas não precisa ser só no inverno, dá para aproveitar o verão também. - Replicou ela.
              ― Tudo bem eu venho - Disse Mariana dando um abraço nela - Prometo e mande um beijo 
para o vó Tobias por mim.
              ― Pode deixar. - Prontificou-se minha vó, eu a abracei com força, estava com muita vontade 
de ficar ali.
              ― Foi muito bom vê-la, já estou com saudades outra vez - Murmurei em seu abraço caloroso  
- E diga ao vô porque não pude ficar para vê-lo, diga que o amo e deixo um grande abraço. - Pedi  
quando nos separamos.
              ― Pode deixar e se cuidem na estrada está bem? - Avisou ela olhando para as três, Lídia  
assentiu e despediu-se da minha vó com um beijo.
              ― Não se preocupe dona Elisabete, sou uma boa motorista. - Garantiu ela com um sorriso e  
minha vó fez o mesmo.
              ― Então fico mais tranquila. - Disse ela.
              ― Até logo vó.
              Falei me afastando, quando entrei no Jeep de Léo eu a vi ainda parada no portão e  - como 
quando eu era criança - tive vontade de chorar. Ela acenou e eu respondi com um sorriso antes de 
seguir o carro de Lídia pela rua tranquila. Tanta coisa tinha acontecido desde a quinta-feira, que eu 
tinha coisas para analisar por uns dois anos.  As coisas que Damian me contou quando fomos a 
Itapuã, o encontro odioso com Juan, a aparição do Caçador, aquela viagem, o estranho acidente que 
sofri, a família de Damian.
             Quando passamos pela árvore que o carro tinha derrubado na noite passada, vi que alguns 
homens ainda cortavam o galhos grandes mas a estrada estava liberada.  Lídia  buzinou quando 
passou por eles que responderam com acenos. Eles deviam mesmo se conhecer, já que moravam 
perto em um lugar tão isolado.  
             Assim que entramos nas dependências da propriedade vi que os garotos pareciam estar  
trabalhando na estrebaria. Estreitei os olhos tentando reconhecer alguém e vi Neitan segurando um 
enorme fardo de feno no ombro enquanto tinha outro na mão, ergui as sobrancelhas assim que 
passei por ele. Ele era muito forte e eu nem tinha imaginado que ele também pegasse no pesado, já  
que os Nunes trabalhavam para eles, mas pelo visto eu tinha me enganado. Segui Lídia e deixei o 
Jeep na garagem ao lado do carro dela. Assim que pus meus pés no chão dei uma olhada no lugar e 
suspirei, pareciam ter se passado anos desde a última vez que estive ali. No caso a noite passada. 
Caminhei para fora da proteção das telhas cinzas da garagem, para a luz do sol forte do verão. Tinha 
música vindo da casa de Catarina mas não a reconheci, era de uma banda internacional. 
             ― Ah, aí está ela. - Disse Léo descendo os degraus da madeira da casa do avó com um saco 
enorme de batatas fritas na mão.
             ― Oi Léo.
             ― Oi, e aí como foi o passeio? - Ele perguntou ainda longe de mim, mordi o lábio. 
             ― Foi muito bom, obrigada por emprestar o carro. - Agradeci entregando as chaves para ele  
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assim que chegou mais perto.
             ― De nada, e aí curtiu ele?
             ― Ah... sim ele é demais, só é meio difícil de dirigir e olha que estou acostumada com carros 
grandes. - Observei e ele assentiu.
             ― Quer? - Ele inclinou o pacote de batatas fritas para mim, sacudi a cabeça.
             ― Não obrigada, minha vó me fez comer mais que o necessário. - Brinquei e ele riu.
             ― É, as vovós são mesmo assim. - Concordou ele enquanto eu olhava na direção em que 
Neitan estava, notei que ele me lançava alguns olhares, mas toda vez que eu o olhava ele disfarçava.
             ― Sabe onde a Lídia está? - Perguntou ele mudando de assunto.
             ― Na sua casa. - Respondi sem olhar para ele.
             ― Beleza, tenho que falar com ela, a gente se vê.
             Léo disse se afastando na direção da casa, olhei enquanto ele subia os degraus da varanda e  
depois lancei outro olhar na direção da estrebaria. Neitan estava enrolando uma corda enorme e me 
ignorava solenemente,  resolvi  ir  falar  com ele.  Assim que comecei  a  caminhar,  Maicon veio da 
direção oposta. 
             ― Oi Lavígnia. - Ele me cumprimentou com seu sorriso ultra branco quando passou por mim.
             ― Oi. - Falei no automático enquanto colocava as mãos nos bolsos do meu short, assim que  
me aproximei Neitan me olhou rapidamente pelo canto do olho.
             ― E aí sumida? - Disse ele ainda dando atenção ao que fazia, torci o nariz.
             ― Eu não estava sumida, fui visitar meus avós. - Retruquei e ele ergueu as sobrancelhas.
             ― Que bom, e como eles estão? - Indagou ele sem demonstrar interesse, cruzei os braços.
             ― Ah, estão bem, obrigada.
             ― Hum... legal. - Murmurou ele colocando a corda já enrolada em seu ombro. Respirei fundo  
enquanto o via pegar outras coisas do chão.
             ― Neitan?
             ― O quê? - Perguntou ele me dando as costas e entrando na estrebaria, eu o segui.     
             ― Estou imaginando coisas ou você está me evitando? - Fui direta e vi que o peguei de  
surpresa, ele franziu as sobrancelhas enquanto pendurava a corda em um gancho na parede. - Fiquei 
olhando e esperando a resposta.
             ― Está imaginando coisas. - Retrucou ele passando por mim, revirei os olhos.
             ― É mesmo? Pois não parece. - Insisti me virando para onde ele tinha ido, ele mexia em  
algumas ferramentas.
             ― É por isso que está imaginando, imaginação é ver coisas que não existem.
Neitan manteve o mesmo tom estranho, fiquei boquiaberta por um instante.
             ― Está bem, então esse é o seu estado de humor em um domingo de manhã?
             Ironizei sem entender porque me importava tanto que ele estivesse agindo de forma 
diferente comigo. Ele suspirou e virou-se para mim apoiando as duas mãos na pá que tinha pego e 
me olhou parecendo aborrecido com aquilo.   
             ― Não estou entendendo tanto interesse seu. - Revelou ele e eu fechei os olhos um instante  
enquanto maneava a cabeça.
             ― Quer saber? Nem eu.
             Repliquei dando as costas, eu podia sentir os olhos dele nas minhas costas enquanto me  
afastava. Passei por um dos irmãos de Maicon que eu não lembrava o nome na entrada, ele me disse 
oi e eu respondi sem vontade enquanto me afastava. A reação de Neitan tinha me deixado de muito 
mau humor e eu nem sabia porquê. Caminhei com passos apressados, mas no meio do caminho 
parei e olhei para os lados sem fazer ideia de para onde estava indo. Se estivesse com o meu carro,  
teria voltado naquele mesmo instante para a casa da minha vó. Xinguei comigo mesma por estar tão 
brava por causa dele.
             ― Ah, você está aí. Sabe que quase não te vejo mais? - Exagerou Mariana vindo na minha 
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direção, eu trinquei os dentes e apertei mais o rabo de cavalo no meus cabelos, ela franziu a testa.
             ― Está tudo bem? - Inqueriu ela diante da minha expressão intrigada e irritada.
             ― Sim, está tudo bem, por que não estaria? - Resmunguei e ela levantou as mãos.
             ― Tá, tudo bem. Desculpe então,é que você parece meio irritada. - Justificou-se Mariana.
             ― Impressão sua.
             Disse eu lutando para parecer que estava tudo bem, e na verdade estava tudo bem. Era  
ridículo eu estar me importando tanto com a maneira que Neitan tinha me tratado se nós mal nos  
conhecíamos.  
             ― Tudo bem então, agora vem - Ela agarrou meu meu braço - Vamos fazer a lista de  
convidados para minha festa, Lídia está nos esperando. - Anunciou ela e eu não me importei, já que 
não tinha mesmo nada melhor para fazer ali. Deixei ela me arrastar na direção da casa.
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                                       30. Iminência 30. Iminência     

O resto  da  manhã  pareceu  passar  bem  mais  rápido  do  que  eu  esperava,  acabei  me 
envolvendo bastante com a lista dos convidados de Mariana. Lídia tinha feito uma tigela de pipocas 
e nós três passamos a manhã no quarto dela. Eu procurei não pensar na maneira estranha com que 
Neitan me tratou, mas minha mente trazia isso à tona a cada quinze minutos mais ou menos. Na 
hora do almoço Léo apareceu na porta dizendo que Marisa queria que todo mundo almoçasse lá,  
nós fomos e encontramos a cozinha tão cheia quanto no jantar da noite passada. Fui cumprimentar 
os mais velhos como manda a cortesia e sentei no primeiro lugar da mesa, o mais distante o possível 
de Neitan. Ninguém pareceu notar o clima estranho entre nós já que estavam bem animados com o 
passeio à velha usina mais tarde. Mas notei pelo canto do olho que Neitan me olhava de vez em 
quando. Eu o ignorei completamente e procurei prestar atenção na conversa do grupo, os irmãos 
Nunes iriam junto no passeio à antiga usina do rio dos Touros, isso era bom. Significava que iria no 
mínimo outro carro e eu pretendia ficar no carro em que Neitan não estivesse dirigindo.
             Depois do almoço ajudei a tirar a mesa e Marisa deixou que eu lavasse pelo menos meu prato 
depois de muitos protestos da minha parte. Como ela não me deixou ajudar em mais nada peguei 
minha bolsa - que ela tinha posto dentro de um armário - e fui ao banheiro para escovar os dentes.  
Dei uma olhada na marca em minha cabeça e descobri que havia ficado mais dolorida e arroxeada 
em tom de hematoma. Arrumei meu cabelo do mesmo jeito e saí do banheiro da casa da Marisa.  
Quando cheguei na varanda resolvi dar uma olhada no celular lembrando-me do pedido - em tom 
de exigência - de Damian para que ficasse sempre com ele. Haviam três chamadas não atendidas 
registradas, eram do celular dele, disse a mim mesma para perguntar a ele mais tarde o que queria 
tanto falar comigo para ligar três vezes. Coloquei o celular no bolso e peguei meus óculos de sol na 
bolsa e os coloquei, ouvi a voz de Lídia me chamando e vi que estavam reunidos na varanda da casa 
deles.
             ― Vai me dizer que a tia Marisa deixou você ajudar a limpar a cozinha?
Lídia perguntou assim que subi o primeiro degrau.
             ― Ela só deixou eu lavar o meu prato. - Murmurei sentando ao lado dela no banco encostado  
na parede, no da frente estavam Mariana e Léo.
             ― Então você conseguiu uma grande coisa, ela sempre diz que visita não vem aqui para  
trabalhar. - Informou Léo com o que me pareceu uma ponta de ressentimento, imaginei que fosse 
porque Marisa devia colocá-lo para limpar a cozinha quando não tinha visitas para fazer sala.
             ― Sua tia é muito legal. - Elogiou Mariana que estava com cara de preguiça.
             ― É, ela é gente boa. - Concordou Léo antes de bocejar.
             ― E então? À que horas vocês vão ir na usina? - Perguntei me esticando no banco, já estava 
começando a ficar com preguiça também.
             ― Como assim nós? Você não vai ir também? - Léo cobrou e eu encolhi os ombros.
             ― Vou sim, só queria saber à que horas vão e que horas pretendem voltar para Porto Alegre.  
- Proferi olhando de Léo para a irmã.
             ― Ah, eu não sei mas acho melhor pegarmos a estrada antes da noite. - Disse ela.
             ― Acho que lá por umas seis tá bom. - Decidiu Léo maneando de leve a cabeça.
             ― Não é muito tarde? - Especulou Mariana.
             ― No verão não, seis horas o sol recém está se pondo. - Argumentou Lídia. - Temos que  
perguntar  ao Neit,é  ele  quem vai  dirigir  mesmo.  -  Sugeriu Lídia  e  eu cruzei  os  braços frente a  
menção de falar com ele, eu é que não iria perguntar.
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             ― Onde ele está? - Mariana quis saber olhando na direção da garagem.
             ― Está dando uma revisada no carro com o Pedro, afinal são mais de duas horas de estrada  
até Poa. - Comentou Léo e eu franzi as sobrancelhas ao olhar para ele.
             ― Poa?! - Repeti com uma risada.
             ― É, todo mundo chama Bom Jesus de BJ não é? Então arrumei uma abreviação para Porto 
Alegre também, poa é bem mais prático. - Léo expôs sua ideia.
             ― É legal. - Concordou Mariana.
             ― É, eu sei,é bem menos complicado de falar também. 
             ― Da onde que falar Porto Alegre é complicado garoto? - Indagou Lídia com a expressão 
séria.
             ― É muito grande esse nome. - Corrigiu ele.
             ― Não acredito que você tem preguiça até para falar. - Lídia replicou.
             ― Não é preguiça,é praticidade.
             Assinalou ele e Lídia me olhou com um risinho, eu dei de ombros. Pelo canto do olho vi  
quando Neitan saiu da garagem e se dirigia para a varanda, abaixei os olhos quando ele subiu.
             ― Neitan - Chamou Lídia - A que horas vamos sair? - Ele pareceu pensar, mas eu continuei  
olhando para o chão.
             ― Vou tomar um banho e depois podemos ir. - Respondeu ele abrindo a porta.
             ― Tudo bem.
             Concordou Lídia, eu estava torcendo para que a tarde passasse tão rápido quanto a manhã, 
queria ir logo para casa. Ficamos mais uns vinte minutos conversando na varanda até Neitan voltar, 
procurei  disfarçar  que  estava  zangada  com  ele  mas  Lídia  e  Mariana  me  olharam  de  um  jeito 
desconfiado quando pedi para ir no Jeep com Léo. Ignorei a reação delas e entrei no carro ficando 
atrás do banco do passageiro, Catarina estava no meio e Maicon na outra janela. Pedro estava na 
frente ao lado de Léo que não reparou nenhuma diferença no carro, agradeci mentalmente a Pietro  
pelo bom trabalho. No carro de Neitan, além de Mariana e Lídia foi Daniel o outro dos irmãos 
Nunes. Até tentei ficar calada durante o trajeto para a usina mas foi impossível, Catarina e Maicon 
puxavam assunto comigo o tempo todo, eles eram muito agradáveis. 
             Quando chegamos, fui a primeira a sair do carro. O sol estava muito forte por isso coloquei  
os óculos que tinha tirado no carro. Léo parou o Jeep ao lado da Land Rover de Neitan por isso vi  
quando eles desceram, desviei o olhar e vislumbrei o cenário ao redor. Como quase todos os lugares 
em Bom Jesus  a  natureza  estava  por  toda  parte  tornando o  lugar  muito  bonito,  era  um ponto 
turístico  da  cidade.  Logo  todo  mundo  queria  caminhar  por  cima  dos  canos  enormes  que 
alimentavam a velha usina, eu resolvi ficar mesmo sob alguns protestos. Eu disse que preferia ir ver 
a cachoeira mas mudei de ideia e fiquei por ali mesmo, me encostei no carro de Léo e fiquei olhando 
a paisagem. Alguns minutos depois descobri que não tinha sido a única a ter a ideia de ficar ali,  
Neitan parecia ter desistido de ir com o resto do grupo e vinha na minha direção. Fingi que não vi e  
cruzei os braços sobre o peito, ele parou ao lado e se encostou no carro, também cruzando os braços,  
continuei o ignorando.
             ― Acho que lhe devo desculpas. - Ele disse sem olhar para mim, percebi isso pelo canto do 
olho.
             ― Acha mesmo? - Ironizei.
             ― Tudo bem, tenho certeza. - Reformulou ele.
             ― Hum. - Sibilei dando de ombros.
             ― Olha, me desculpe por ter falado com você daquela maneira. Eu estava irritado com outra 
coisa e acabei sendo um idiota com você, desculpa. - Neitan se desculpou outra vez e eu suspirei  
antes de olhar ele.
             ― Tudo bem. - Minha voz ainda soava irritada, vi quando ele juntou as sobrancelhas sob os 
óculos escuros.
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             ― Não parece que desculpou. - Observou ele e eu endireitei a postura.
             ― Está imaginando coisas. - Devolvi a resposta mal-humorada dele mais cedo.
             ― Hum... acho que mereci essa. - Refletiu ele apoiando as mãos na grade do para-choque. 
com um sorriso duro nos lábios.
             ― É mereceu. - Retruquei concordando e passei em frente a ele para ir com os outros.
             ― Nia, espera - Ele pediu segurando meu braço e uma onda de calor percorreu minha pele,  
espalhando-se do ponto onde ele tocava. - É sério me desculpe, eu não tenho nada contra você, o que 
aconteceu mais cedo foi só um mal entendido tá? Eu não pretendia deixar você irritada e uma fera 
comigo. Eu gosto de você, te acho uma garota super legal e eu não quero que fique esse clima entre  
nós. Você pode me perdoar?
             ― Como descobriu meu apelido? - Foi tudo que eu consegui falar e ele riu.
             ― Mariana. - Entregou ele e eu revirei os olhos.
             ― Mariana. - Repeti sentindo que ele escorregou a mão pelo meu braço e segurou minha  
mão.
             ― Ainda não me respondeu. - Cobrou ele e eu sacudi a cabeça totalmente confusa pois ele  
ainda segurava minha mão. Sua pele era tão quente...  
             ― Hã... claro, está tudo bem. - Falei soltando a mão dele.
             ― Ótimo, e aí não vai querer passear pelos canos também? - Neitan indagou e eu olhei na  
direção deles, pensei um pouco e torci o nariz.
             ― Vem comigo? - Perguntei meio em dúvida, ele sorriu.
             ― Claro, vamos lá.
             Prontificou-se ele e eu segui ao seu lado em silêncio durante alguns minutos. O que tinha 
acontecido havia me deixado um tanto atordoada. Mas depois de alguns instantes, achei que aquele 
era um bom momento para fazer algumas perguntas que vinham me perturbando já  há algum 
tempo.
             ― Então... - Comecei com cautela - Eu sei que você não gosta dessas lendas e tudo mais, mas 
é que tenho uma dúvida.
             ― E o que é? - Ele pareceu cauteloso também.
             ― Hum...  bem é que um dos guias do acampamento que eu fui, disse que tem uma 
propriedade bem escondida na floresta e que pertence a mesma família há bastante tempo. - Falei 
me referindo à família de Damian, eu queria saber o que as pessoas da cidade pensavam sobre eles. 
Neitan ergueu uma sobrancelha enquanto me olhava.     
             ― Ah eu sei de quem está falando.
             ― Então é verdade? - Me adiantei, ele maneou a cabeça.
             ― É,é verdade. Eles são a família mais rica aqui da região mas são muito na deles,é bem 
difícil ver qualquer um deles pela cidade. - Neitan relatou naturalmente enquanto me ajudava a 
subir em um dos canos.
             ― Mas por que o pessoal tem medo deles? - Especulei tentando parecer indiferente.  
             ― Ah, sabe como é cidade pequena, qualquer coisa é motivo para fofocas. Parece que os  
antepassados deles compraram a propriedade que o pessoal julgava ser assombrado sei lá. Então 
começaram a inventar coisas só porque eles preferem se isolar, mas não duvido que seja por inveja 
também.
             ― Inveja? - Repeti sem compreender.
             ― É, você tem que ver os carros que eles dirigem.  - Neitan sugeriu fitando os outros que  
estavam meio longe de nós."Nisso você tem razão", pensei.
             ― E onde os viu? - Indaguei cuidando para manter o mesmo tom de indiferença, ele deu de 
ombros.
             ― Eu via alguns deles na época da faculdade, duas das garotas eram da turma de veterinária  
da Lídia. - Contou ele e eu quase me desequilibrei tamanha surpresa.  
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             ― É? E qual o curso que você fez? - Disfarcei um pouco.
             ― História da arte.
             ― Aonde? - Engatei.
             ― Na UCS. - Respondeu ele parando de caminhar.
             ― UCS? Não é meio longe daqui? - Estranhei e ele deu de ombros.
             ― Ou era lá ou em Porto Alegre, qual acha melhor? - Ele me olhou e eu ponderei.
             ― É, você tem razão mas então, qual é o mistério quanto às garotas da turma da Lídia? -  
Tentei ser sutil, mas ele pareceu estranhar.
             ― Nenhum eu acho, só que o pai de uma delas é professor na faculdade e como alguns aqui 
da cidade faziam a UCS, já pode imaginar os comentários.
             Mordi o lábio ao lembrar que Damian havia me dito que Crison era professor de faculdade,  
só podia ser ele e a tal garota devia ser ou Satine ou Marianjel.
             ― É, acho que eu posso. Mas elas não são da mesma família?
             ― É... bem é o que parecia mas sei lá, parece que tinham sobrenomes diferentes então talvez  
sejam parentes distantes. - Neitan disse cruzando os braços.
             ― É o mais lógico, tinha algum deles na sua turma? - Inqueri e Neitan torceu o nariz.
             ― Por que tanto interesse neles?
             ― Fiquei curiosa depois das coisas que ouvi, só isso. - Agi com indiferença.
             ― Cidade pequena é assim mesmo... - Ele pensou um pouco - Mas tinha uma sim, uma  
ruivinha enjoada que nunca falava com ninguém. 
             Criticou ele e eu prendi a respiração por um segundo, Marianjel. Só podia ser ela, mas 
Damian havia me dito que ela não gostava de se misturar com os humanos, achei estranho.
             ― Ruivinha enjoada? - Repeti gostando da definição dele, Neitan deu de ombros.
             ― Na melhor das hipóteses. 
             ― Então não gostava dela? - Especulei vendo a expressão bastante séria dele.
             ― Nem um pouco e para falar a verdade, acho que mais ninguém gostava.
Neitan acrescentou e ri, então não era só eu.
             ― Porque eles moram num lugar afastado e andam com carros caros? - Concluí e ele franziu  
as sobrancelhas.
             ― Porque eles eram muito esquisitos. - Reformulou.
             ― Eles? - Fiquei curiosa.
             ― É, além das garotas tinha dois caras, eles chegavam juntos e iam embora juntos. Nunca  
falavam com ninguém e nos intervalos se juntavam para ignorar os outros.           
             Ele falou dando alguns passos para o lado, fiquei imaginando quem seriam os dois que 
Neitan mencionou,  um deles  seria  Damian? Seria  possível  que Damian e  Neitan tivessem sido 
colegas de faculdade? Aquilo seria coincidência demais,  mas foi aí  que lembrei  da maneira que 
Damian  olhou  para  Neitan  pelo  retrovisor  do  carro  na  sexta-feira,  seria  possível  que  eles  se 
conhecessem? Me perguntei.
             ― É, deviam ser bem estranhos mesmo.
             Concordei imaginando os cinco irmãos perfeitos e bem vestidos chegando na faculdade com 
seus carros de luxo. No mínimo os colegas deviam sentir inveja e por isso tantos boatos sobre eles.
             ― E eram, bem... devem ser ainda. - Neitan confirmou.
             ― Então... vocês três fizeram a faculdade juntos? - Indiquei Lídia e Léo lá na frente.
             ― É, o Léo entrou na faculdade com dezoito anos - Ele disse parecendo orgulhar-se do irmão 
- Ele sempre foi o mais inteligente da família. 
             ― Eu já tinha reparado isso - Falei com um meio sorriso - Mas e você, entrou com quantos  
anos?
             ― Vinte e dois - Neitan disse parecendo meio contrariado - Era para ter ido mais cedo mas foi 
bem difícil depois que meus morreram sabe? Depois disso passei por uma fase de rebeldia para 
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piorar as coisas. - Confidenciou ele e eu o olhei surpresa.
             ― Acho que posso entender você. - Me solidarizei e ele deu um sorriso duro.
             ― Pode? - Duvidou ele e eu suspirei.
             ― É, meu pai morreu um pouco antes do começo do meu último ano de faculdade. Foi bem  
difícil também, você pelo menos teve o apoio dos seus irmãos enquanto a minha foi para uns mil  
quilômetros de distância. - Murmurei.
             ― Nossa... você foi muito forte pelo jeito. - Observou ele.
             ― Que nada - Discordei - Pensei que não ia conseguir várias vezes, pensei em desistir de tudo  
e ir morar em outro país. - Revelei fazendo um gesto vago com a mão e ele sorriu.
             ― Legal encontrar alguém que pensou como eu. - Assinalou ele e eu franzi as sobrancelhas.
             ― Pensou em fugir de tudo também? - Inqueri sem acreditar.
             ― Isso mesmo, cheguei a fazer isso uma vez.
             ― Sério? - Duvidei.
             ― É, eu queria... sei lá me encontrar, dar um tempo a mim mesmo para pensar e tal...  

Neitan contou e eu me admirei, aquilo era exatamente o que eu mais desejei fazer durante 
todo o ano passado.
             ― E para onde você foi? 
             Perguntei me dando conta que tínhamos parado de caminhar e que os outros se divertiam 
mais ao longe enquanto ele e eu só conversávamos.
             ― Por aí, saí sem rumo sabe? Peguei meu carro, enchi o tanque, quebrei o chip do celular 
para ninguém me encontrar - Ele riu ao dizer isso - Enchi uma mochila de roupas e dei o fora. -  
Neitan contou tranquilamente e eu sorri.
             ― E por quanto tempo ficou fora? - Indaguei vendo-o dar de ombros.
             ― Uns meses, acabei me dando conta que minha família precisava de mim e aí voltei. -  
Concluiu ele colocando as mãos nos bolsos da bermuda preta.
             ― Isso é demais, eu queria ter tido coragem de fazer isso também. - Confidenciei e ele me 
olhou com um meio sorriso.
             ― Então é uma boa garota.
             ― Eu até que queria ser um pouco mais rebelde. - Declarei empurrando mais meus óculos.
             ― Ah... vai me dizer que nunca foi rebelde? - Neitan perguntou parecendo não acreditar, 
suspirei.
             ― Você está certo, sempre fui uma boa garota.
             ― É sério? - Duvidou ele, encolhi os ombros.
             ― Pois é... às vezes isso  é muito chato. - Reclamei ouvindo-o rir.
             ― Tenho certeza que sim.
             Assegurou ele e eu assenti rindo também. Alguém nos chamou lá frente para mostrar 
alguma coisa, Neitan e eu trocamos um olhar desconfiado e fomos nos juntar a eles. Ele foi muito 
gentil comigo me ajudando a passar pelos canos e tudo mais como se estivesse tentando compensar 
o mal entendido entre nós. Até que foi muito divertido passar a tarde com meu novo grupo de 
amigos na velha usina, Maicon se desequilibrou em um momento e caiu quando tentava escalar uma 
árvore.  Nós rimos muito mas Léo como sempre exagerou nas provocações quanto ao tombo do 
amigo e acabou sendo perseguido por ele durante uns dois minutos. Houve até apostas para eleger 
o vencedor, eu tive que admitir que não me divertia daquele jeito há um bom tempo, decidimos 
voltar lá pelas quatro da tarde. Voltei no carro de Léo para evitar as perguntas, mas nenhum dos  
carros voltou para casa, fomos para o centro da cidade. 
             Lídia deu a ideia de irmos à uma lancheria e todos gostaram, acabamos ficando mais uma 
meia hora depois de comer. Quando saímos Mariana quis ir até a praça Rio Branco, onde fica a Igreja 
Matriz do Senhor Bom Jesus para tirar algumas fotos. Fomos a pé mesmo pois não estávamos muito 
longe, foi divertido também. Tirei algumas fotos com o pessoal e depois fui sentar em um banco. 
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Fiquei olhando enquanto eles tiravam mais fotos com a câmera de Mariana, meu celular que estava 
no meu bolso tocou. Puxei-o rapidamente reconhecendo o número de Damian na tela.
             ― Oi. - Falei com um sorriso. 
             ― Preciso falar com você urgente, mas não pelo telefone. Onde você está? - Damian falou  
com um tom estranho na voz que fez meu estômago se contrair um pouco.
             ― Na praça Rio Branco em frente à Matriz. - Respondi ouvindo a urgência em minha voz.
             ― Estou indo para aí, pode me esperar?
             ― Claro, mas o que aconteceu? - Inqueri desconfiada.
             ― Logo você vai saber, até mais.
             Disse a voz dele e logo depois a ligação foi encerrada sem me dar tempo de fazer perguntas.  
Olhei para a tela do meu celular totalmente confusa, me perguntei o que poderia ter acontecido e 
pior que me envolvesse também. Sacudi a cabeça dizendo a mim mesma que não podia ser nada de 
ruim e guardei o celular no bolso outra vez, vi de relance Neitan se aproximando de mim.
             ― Acabaram as pilhas da câmera da sua prima e eu fui o escolhido para comprar outras, quer 
ir comigo? - Ele perguntou aborrecido e eu sorri enquanto me levantava.
             ― Claro, vamos lá.
             Concordei já caminhando ao lado dele, Damian morava longe e com certeza demoraria mais  
tempo para chegar até ali, do que levaria uma ida até o mercado na outra rua. Então decidi que não 
haveria problemas em ir com Neitan.    
             ― Então, por que escolheram você para ir comprar as pilhas? - Perguntei achando graça na  
expressão resignada dele.
             ― Sei lá, acho que foi porque eu mais tirei as fotos do que saí nelas.
             Retrucou ele enquanto atravessávamos a rua tranquila. O mercado ficava em uma rua lateral  
então quando dobramos a curva saímos do raio de visão do pessoal que ficou na praça.   
             ― Então eu que devia ter vindo, saí  em menos fotos que você.  -  Observei enquanto 
caminhávamos pela calçada, o sol já estava baixo e os prédios faziam largas sombras sobre a rua. 
             ― Foi por isso que a convidei para vir comigo.

Replicou ele enquanto entrávamos no mercado, eu já conhecia aquele lugar. Tinha estado ali 
várias vezes.  
             ― Não gosta muito de saídas em grupo não é? - Perguntei enquanto ele pegava uma 
embalagem com quatro pilhas palito.
             ― Ah... o que é isso Lavígnia, está me chamando de antissocial? - Brincou ele enquanto 
passava no caixa, vi quando ele pegou uma embalagem de balas de morango.
             ― Não, você que está imaginando coisas de novo. - Alfinetei e ele fez uma careta.
             ― Olha... - Ele sibilou e eu ri.
             ― Não resisti. - Declarei enquanto saíamos. 
             ― Já reparei que você adora um joguinho de palavras - Resmungou ele abrindo a embalagem 
de balas - Quer? - Ofereceu ele, assenti pegando uma.
             ― Obrigada, então à que horas vamos voltar para Poa? - Perguntei adotando a abreviação de  
Léo, ele estranhou.
             ― Poa?! - Repetiu Neitan com outra careta.
             ― É, foi seu irmão que inventou. - Delatei e ele suspirou.
             ― Tinha que ser.
             Resignou-se ele  quando o som de pneus cantando chamou nossa atenção,  olhamos 
rapidamente para trás. Eu poderia jurar que meu coração chegou a parar por um segundo quando o 
Eclipse em alta velocidade dobrou a esquina atrás de nós, ele veio pela rua ainda em alta velocidade 
e em uma manobra impossível parou exatamente ao meu lado, a porta se abriu pelo lado de dentro. 
A postura de Neitan que há um segundo era descontração agora estava alerta, ele olhava com uma 
expressão hostil para o carro.     
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             ― Ah... - Engoli em seco - Pode me dar um minuto? - Pedi a Neitan que olhou confuso para  
mim, mas eu poderia jurar que ainda tinha hostilidade em seus olhos verdes. Neitan parecia relutar 
em sair dali.
             ― Está tudo bem? - A voz dele soou muito estranha, pisquei.
             ― Sim, eu já estou indo, tá? 
             ― Tem certeza? - Insistiu ele entredentes e eu franzi as sobrancelhas.
             ― Claro que sim, não se preocupe. Já encontro vocês na praça. - Reiterei e ele olhou para o  
carro e para mim por alguns segundos. 
             ― Beleza. - Murmurou ele antes de se afastar, entrei no carro imediatamente.
             ― Não dava para ser mais sutil? - Cobrei encarando Damian que olhava para frente de um 
jeito estranho, ele olhava para Neitan que não olhou nem uma única vez para trás. 
             ― Não é da minha natureza. - Retrucou ele fazendo o carro se mover.
             ― Ei, espera! - Quase gritei e ele parou o carro e me olhou confuso.
             ― O que foi? - Ele usou um tom impaciente e eu pestanejei.
             ― Meus amigos estão me esperando, não posso ir com você. - Protestei e ele maneou de leve 
a cabeça.
             ― Não se preocupe, eu a levo para casa. - Anunciou ele acelerando o carro.   
             ― Vai voltar para Porto Alegre hoje?
             ― É lá que fica sua casa não é? - Devolveu ele e eu suspirei olhando pela janela.
             ― Eu tenho que avisar para eles, pare o carro! - Ordenei sentindo um misto de coisas, raiva,  
curiosidade, preocupação.
             ― Não pode ligar para sua prima e avisar que vai voltar comigo?

Damian perguntou calmamente e eu estaquei um instante, era óbvio. Me resignei e puxei 
meu celular do bolso antes de me recostar no banco.    
             ― Ela vai fazer muitas perguntas - Lamentei enquanto chamava - Espero que seja mesmo 
importante. - Avisei olhando para ele que mantinha os olhos fixos na rua.
             ― Lavígnia? Onde está? - A voz de Mariana já soou exigente e me perguntei se Neitan tinha  
contado, suspirei.
             ― Estou no carro com Damian, ele vai me levar para casa então não vou voltar com vocês. -  
Anunciei me preparando para a enxurrada de indagações.
             ― É mesmo? - Duvidou ela.
             ― É, pode fazer o favor de pegar minha bolsa que ficou na casa da Lídia?
Pedi torcendo para que ela não fizesse perguntas.
             ― Tá, tudo bem eu levo para você.
             ― Obrigada.
             ― Tá bem. - Disse ela e depois desligou, eu poderia jurar que ela tinha ficado chateada pelo  
seu tom de voz e pelo fato de não me encher de perguntas.
             ― Não foi tão difícil, não é? - Observou ele enquanto manobrava o carro para entrar na 
estrada fora da cidade.
             ― Estranhamente... não. - Constatei sem entender aquilo, olhei para o celular durante alguns  
segundos.
             ― O que foi?
             ― Mariana estava estranha, acho que ela ficou triste comigo. - Refleti enquanto guardava o  
celular.
             ― Por que acha isso? - Ele perguntou olhando rapidamente para mim, suspirei.
             ― Porque concordei em vir em uma viagem que ela fazia questão da minha presença e quase 
não fiquei por perto. - Relatei me sentindo culpada, Damian manteve os olhos fixos na estrada.
             ― Não se culpe, você já ficou muito tempo com ela e com os amigos. - Ajudou ele e eu  
suspirei.
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             ― Você acha? 
             ― Sim. - Foi só o que ele disse, encolhi os ombros e me ajeitei no banco.
             ― E então? Não vai me contar o porquê de tudo isso? - Questionei com uma pitada de  
exigência.
             ― Tem uma coisa que não lhe contei sobre minha mãe. - Revelou ele e eu sacudi a cabeça.
             ― Tá, e o que é? - Fiquei curiosa, ele não me olhou apenas respirou fundo.
             ― Você viu que ela gosta de pintar, acontece que esse não é somente um talento que ela  
trouxe da sua vida humana, mas algo que foi digamos, aperfeiçoado, depois da transformação - Ele 
falava ainda sem me olhar e eu prestava a máxima atenção nas suas palavras - Às vezes ela entra em 
uma espécie de transe que a leva a ver alguma cena que ainda não aconteceu e ela pinta. - Damian 
terminou olhando rapidamente para mim que não consegui disfarçar meu espanto, pisquei várias 
vezes tentando assimilar o que ele disse.
             ― Sofia vê... - Engasguei - Vê o futuro? - Minha voz saiu tão incrédula que nem mesma eu 
acreditei nela.
             ― É isso mesmo, ela viu uma coisa e pintou, quer que você veja. - Damian anunciou com 
calma, mas eu senti como se tivesse sido atingida com um balde de água gelada.
             ― E-ela quer que eu veja? - Gaguejei totalmente perdida, ele assentiu.
             ― Sim, ela acredita que tenha a ver com você. Eu realmente espero que não, mas geralmente  
as coisas que ela pinta acontecem com uma precisão fantástica.  Assegurou ele enquanto o carro 
entrava na trilha fechada que levava à casa dele.
             ― Então é uma coisa ruim? - Minha voz saiu num sussurro, vi quando seus dedos apertaram  
o volante.
             ― Não vamos deixar que aconteça. - Afirmou ele e eu congelei.
             ― Mas você disse que ela sempre acerta. - Murmurei angustiada mesmo sem saber ainda o 
que ela tinha visto ao meu respeito.
             ― Se sabemos quando vai acontecer, podemos evitar.
             Damian disse tentando parecer confiante, mas ouvi a dúvida em sua voz. Não consegui falar 
mais nada enquanto tentava imaginar o que poderia ser.
             ― Posso lhe pedir um favor? - Pediu ele e eu assenti.
             ― É claro. - Concordei.
             ― Solte os cabelos. - Disse ele com a voz estranhamente fria e séria, engoli o nó que se formou  
na minha garganta.
             ― Por quê? - Perguntei ouvindo o terror em minha voz.
             ― Para evitarmos problemas. - A voz dele soou como um aviso e eu imediatamente soltei os 
cabelos e os penteei com os dedos os ajeitando sobre os ombros.  
             ― Assim está melhor.
             Observou ele e eu sacudi a cabeça colocando o elástico no meu pulso. Senti quando o carro  
parou  e  olhei  pela  janela  vendo a  casa  ao  meu lado,  Damian tinha  parado na  frente  da  porta 
principal. Ouvi a porta do lado dele bater e logo ele abria a porta para mim, olhei hesitante para 
fora, estava me sentindo um cordeirinho prestes a entrar no matadouro. Damian me esperava sem 
fazer menção alguma de me apressar, respirei fundo e saí do carro. Os primeiros passos que dei em 
direção à  entrada  saíram pesados  como se  minhas  pernas  fossem de  chumbo.  Olhei  para  cima 
vislumbrando a fachada enorme e de certa forma intimidadora, a sensação de estar participando de 
um filme de terror tinha voltado. Damian segurou minha mão e eu o olhei assustada.
             ― Está pronta? - Damian perguntou me olhando com preocupação, respirei fundo outra vez e 
assenti.
             ― Hum-hum.
             ― Então vamos.
             ― Espera. - Pedi num sussurro e ele me olhou confuso.
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"Certo... eu estou entrando em uma casa cheia de vampiros!" Pensei com vontade de chorar e de 
correr ao mesmo tempo. Respirei fundo - mas discretamente - para tomar coragem.
             ― Já terminou? - Indagou ele de forma divertida e eu assenti. Damian abriu a porta e entrou  
na minha frente, mas sem soltar a minha mão, tudo estava silencioso. Eram um pouco mais de cinco 
da tarde e o que ainda restava da luz do sol era interceptado pelas árvores que faziam sombras pelas 
janelas. A luz mais forte que tinha vinha da cúpula de vidro, engoli em seco e abaixei a cabeça  
enquanto caminhávamos na direção esquerda, o lado oposto ao que eu tinha conhecido de manhã. 
Era uma sala também, bem ampla e as luzes estavam ligadas. Todos estavam ali, quando os vi parei 
automaticamente, Damian me olhou e eu levantei a cabeça. Assenti para ele para mostrar que estava 
tudo bem e ele deu um meio sorriso. Quando entramos no raio de visão deles procurei fingir que 
estava calma e controlada - o que na verdade não estava. Olhei rapidamente para todos à esquerda 
ao lado da janela, tinha um sofá grande de cor creme.
             Harriet estava sentada no braço do sofá com Pietro em pé ao seu lado, ela acenou para mim  
com um sorriso e ele inclinou a cabeça levemente. No sofá estava Maureen que me cumprimentou 
com um gesto assim como Satine que estava sentada no outro braço do sofá com Bruce em pé atrás  
dela. Marianjel estava no sofá em frente e nem olhou para mim, ao lado dela estava Danúsia. Todos 
pareciam prestar atenção ao centro da sala onde havia um cavalete com uma tela e atrás dela estava 
Sofia olhando para baixo enquanto sua mão parecia voar sobre ela. Luther estava ao lado da esposa 
e Crison um pouco atrás dele. Congelei quando os olhos deles fugaram para mim, mais por Luther 
que parecia o mais sério dentre eles, seus olhos azuis desbotados pararam primeiro em Damian e 
depois em mim. Ele se afastou de Sofia em nossa direção e eu senti um golpe no estômago.       
             ― Filho, que bom que chegou - Ele olhou para mim - Senhorita Durani,é um prazer tê-la em  
nossa casa. - Luther disse com toda sua educação enquanto fazia uma pequena reverência.
             ― E uma estupidez também. - Retrucou Marianjel e vi quando Danúsia a olhou com 
repreensão, mas ela pareceu não se importar. 
             ― É claro que é um prazer tê-la aqui senhorita Durani. - Reiterou Danúsia ao se levantar, sua  
voz era como um comando, Marianjel balançou a cabeça.
             ― Obrigada, mas pode me chamar de Lavígnia. - Eu disse timidamente e ela sorriu com 
graça.
             ― Como quiser.
             Assentiu ela voltando a sentar e Crison se aproximou para me cumprimentar, ele parecia o 
mais informal. Diferente da noite da reunião em que vestia um terno sofisticado, ele agora usava 
simplesmente jeans e camisa pólo vermelha.  
             ― É um prazer revê-la. - Ele disse assentindo mas logo estava com os olhos fixos na tela que 
Sofia pintava.
             ― Há quanto tempo ela está assim? - Perguntou Damian olhando fixamente para ela.
             ― Já faz dez minutos. - Respondeu Luther olhando rapidamente para Damian.
             ― Ela nunca demorou tanto. - Observou ele e eu o olhei confusa, pintar um quadro em dez  
minutos era demorar? Ele pareceu ler a surpresa em meus olhos.
             ― Geralmente ela leva de três a cinco minutos para pintar seja o que for.
             Damian esclareceu mas eu continuei boquiaberta, me perguntei quantas surpresas mais eu 
teria com relação a eles. Ergui as sobrancelhas e olhei Sofia quase completamente escondida pela 
tela, só pude ver que ela usava calça jeans, sapatos pretos de salto alto e estava com os cabelos  
amarrados em um rabo de cavalo. A franja reta lhe cobria as sobrancelhas e ela parecia olhar para 
baixo, de certa forma ela parecia não ouvir e ver nada ao redor, estava concentrada ao máximo no 
que fazia. Mas foi quando ela levantou os olhos que a coisa mais apavorante aconteceu, ela pareceu 
mirar um ponto mais alto na tela e eu pude ver que seus olhos estavam totalmente brancos. Eu arfei 
dando involuntariamente um passo para trás, Damian soltou minha mão e envolveu meus ombros 
em um abraço protetor.
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             ― Não se assuste, isso é normal.
             Damian tentou me tranquilizar mas achei meio improvável, aquilo era assustador demais. 
Normal para eles talvez, mas para mim... De repente ela parou de pintar e olhou na minha direção,  
seus olhos voltaram rapidamente a cor azul.
             ― Que bom que está aqui.
             Sofia disse com sua voz bonita e extremamente controlada, ela largou o pincel sobre a parte  
de  cima da  lareira  atrás  dela  e  deu a  volta.  Vi  que  sua  roupa  estava  perfeita,  sem uma  única 
manchinha de tinta, a blusa branca que fechava na frente por vários botões estava parcialmente 
oculta pela blusa de alças largas preta que ela usava por cima. 
             ― Contou a ela Damian? - Ela perguntou parecendo ansiosa. 
             ― Em parte, sim. - Respondeu Damian parecendo reticente. Sofia olhou rapidamente para 
mim.
             ― Bem, preciso que veja uma coisa. - Anunciou ela e eu fiz que sim - Querido, pode trazê-lo?
             Sofia pediu olhando rapidamente para trás, num espaço de tempo de um piscar de olhos  
Luther colocou uma tela em suas mãos. A tela estava virada não possibilitando que eu visse o que 
estava pintado nela, minha garganta estava seca e minhas mãos suavam, aquilo estava estranho 
demais e pelo jeito as notícias não seriam boas para mim.  
             ― Conhece esse lugar?
             Sofia perguntou delicadamente virando a tela para mim, levei um tremendo susto ao ver a 
imagem de Juan na tela. Engoli e seco outra vez enquanto olhava para a tela tão perfeita que mais 
parecia uma foto, era toda em tons escuros e retratava uma espécie de galpão ou depósito. Com 
certeza retratava uma cena que aconteceria durante a noite, havia a silhueta de caixas empilhadas 
nos cantos e uma janela de vidro bem alto na parede, a iluminação vinha de uma lâmpada branca e  
grande no teto. No meio da tela estava Juan agachado e parecia que olhava para mim, meu corpo 
inteiro estremeceu.
             ― Não. - Balbuciei com os olhos fixos na tela.
             ― Tem certeza? - Insistiu ela e eu assenti.
             ― Tenho, nunca vi esse lugar.
             Assegurei reparando que a pintura parecia ter sido feita da perspectiva de alguém que 
estivesse agachado. Havia uma mulher com cabelos loiros bem curtos e lisos na altura do queixo 
parada perto de uma pilha de caixas e olhava na mesma direção que Juan. Olhei para Sofia que me 
encarava parecendo frustrada.
             ― O que significa? - Sondei meio ofegante.
             ― Pode não ser ela. - Replicou Damian olhando para Sofia.
             ― É, pode mas não vamos dar a oportunidade para que seja. - Luther disse firmemente.
             ― Mas... o que isso tem a ver comigo?
             ― Acredito ter visto isso da sua perspectiva Lavígnia.  -  Anunciou Sofia com pesar,  
resfoleguei com o choque.
             ― Minha perspectiva? Então eu vou ver isso? - Perguntei sentindo o pânico me rondar. Sofia  
olhou preocupada para Damian que apertou um pouco o abraço em meus ombros.
             ― Não vou deixar que aconteça, Lavígnia. - Ele disse confiante mas eu ainda sentia o horror 
da possibilidade de ficar cara a cara com Juan outra vez.
             ― Não vamos deixar que aconteça. - Corrigiu Luther firmemente.
             ― Temos muito a perder se isso acontecer. - Disse Danúsia parecendo preocupada.
             ― Não vai acontecer. - Assegurou Crison.
             ― Damian nos contou que Juan encontrou você, como aconteceu? - Perguntou Sofia  
colocando a tela na parte de trás do cavalete, que tinha estrutura para dois quadros.
             ― Hã... eu... tinha ido a uma danceteria com alguns amigos e Juan estava lá, tentei sair mas  
ele me... alcançou. - Expliquei disparando meu olhar de um para outro. Eles se olharam e falaram 
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alguma coisa tão baixo que eu não pude ouvir, acho que foi de propósito.
             ― Entende que precisamos da sua colaboração para evitar que isso aconteça, não é?
Crison perguntou gentilmente e eu assenti.
             ― Perfeito, então precisamos que faça algumas coisas para sua própria segurança - Anunciou 
Luther - Em primeiro lugar você tem que saber que Juan é um transformado, isso significa que ele 
não pode sair de dia quando tiver sol.
             ― Ela sabe. - Interrompeu Damian, parecia impaciente.
             ― Ótimo, então não saía de casa durante a noite. - Decretou ele eu fechei os olhos por um  
instante, a festa de Mariana seria à noite.
             ― O que foi? - Damian alarmou-se.
             ― A festa da minha prima é daqui há duas semanas, ela não vai me perdoar se eu não for. -  
Lamentei e Luther olhou para Damian.
             ― Isso não é um problema, Damian pode ir com você.
             ― Com certeza. - Assentiu ele.  
             ― Então está resolvido - Declarou Sofia - Por acaso alguém da sua família sabe o que está  
acontecendo? - Balancei a cabeça em negativa.
             ― Não, eu deveria ter contado? - Indaguei ansiosa e eles se olharam de novo.
             ― Acho melhor que não - Danúsia disse levantando-se - Prometemos que iriamos encontrar e  
punir o responsável por quebrar o trato e agora que sabemos que é Juan, podemos cumprir nossa 
palavra sem mais contratempos.
             ― Concordo com você, se eles souberem enfrentaremos mais um problema.
             Conjecturou Luther, com um olhar rápido vi que todos os outros olhavam para o quadro que  
Sofia tinha acabado de pintar, eles também pareciam conversar entre si em voz baixa. Alguma coisa 
naquela pintura os tinha deixado intrigados, mas eu estava com medo demais para ficar curiosa.
             ― E nós vamos defender você. - Assegurou Damian olhando para mim, eu pestanejei.
             ― Certo, e o que mais eu tenho que fazer? - Me prontifiquei, qualquer coisa para não ficar à  
mercê de Juan outra vez.
             ― É aconselhável que não vá mais sozinha para o trabalho e não volte sozinha também. -  
Disse Crison de braços cruzados, agora os quatro estavam em frente a Damian e eu, suspirei não 
gostando muito da ideia.
             ― Tudo bem para você, amor? - Damian indagou e eu assenti. - Certo, posso cuidar disso. -  
Decidiu ele.
             ― Eu posso ajudar também. - Disse Harriet lá de trás que certamente tinha ouvido a conversa  
toda. Luther olhou para ela e assentiu.
             ― Muito bem, então alguém vai ter que vigiar a casa dela durante a noite e quem for a levará  
para o trabalho. Vamos revezar os postos - Luther falava como um estrategista de guerra, sua voz 
denotava autoridade e todos que estavam antes em volta do quadro agora estavam a nossa volta,  
exceto Marianjel que continuava a olhar o quadro - Bruce, Pietro e Damian vocês irão procurar Juan 
pela cidade conosco, as garotas podem cuidar da segurança de Lavígnia. - Ordenou ele enquanto 
todos assentiam.
             ― Pode esquecer. - A voz de Marianjel soou mal-humorada de trás da pintura. Luther olhou  
para trás como se não estivesse acreditando que ela o tinha desafiado.
             ― Como disse? - Perguntou ele calmamente, ela saiu vagarosamente de trás do quadro com 
os braços cruzados.
             ― Eu não tenho nada a ver com isso, não vou me envolver. - Decidiu ela e eu abaixei a 
cabeça, de repente a voz de Neitan me veio à cabeça, ruivinha enjoada.
             ― Tem a ver com todos nós Marianjel, sabe o que vai acontecer se Juan machucá-la.
Luther disse com a voz um pouco mais agressiva, ela deu de ombros.
             ― Sim eu sei, mas não tenho medo daqueles caçadores ridículos, se eles quiserem vir atrás de 
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nós que venham. - Falou ela calmamente e Luther pareceu transtornado.
             ― Beleza, então quando aparecerem vamos jogar você para eles e ver como se sai.
             Planejou Pietro denotando um pouco de raiva na voz, ela o olhou com uma expressão feroz,  
mas que não pareceu assustá-lo nem um pouco.
             ― Não precisamos da sua ajuda, Marianjel. - Damian disse entre dentes e ela o olhou com 
uma espécie de mágoa.
             ― Que bom, porque não vai tê-la. - Assegurou ela.
             ― Ótimo, então fique aqui e perca toda a ação. - Provocou Bruce cruzando os braços.
             ― Pode estar certo disso, com licença.
             Pediu ela saindo da sala, todos tocaram olhares resignados parecendo já estar acostumados 
ao gênio dela, mas mesmo assim me senti culpada por aquilo. Ela era da família e eu não, não queria 
que eles brigassem entre si por minha causa.
             ― Bem, então está resolvido - Decidiu Luther olhando para o grupo - Vamos para Porto  
Alegre  hoje  mesmo,  precisamos  encontrar  Juan  o  mais  rápido  possível,  temos  poucos  dias.   

Declarou ele parecendo preocupado, franzi  as  sobrancelhas sem entender.  Sofia percebeu 
minha confusão.
             ― Olhe isto Lavígnia.
             Ela apontou para um detalhe no quadro, no qual eu tinha tinha prestado atenção. Era um  
calendário na parede daqueles que tinham um número por folha, o dia em questão era dali a menos 
de duas semanas. Vinte e três de fevereiro, apenas três dias antes da aniversário de Mariana. Perdi a 
respiração ao constatar isso, fiquei mortificada com a proximidade da data em que provavelmente, 
eu morreria.
             ― Temos menos de dez dias para encontrá-lo e impedi-lo. - Observou Bruce parecendo  
analisar a ideia.
             ― E a cidade é muito grande. - Preocupou-se Maureen.
             ― Vamos conseguir, temos que conseguir. - Decretou Damian ao meu lado.
             ― Mas e esse Caçador? É quase certo que ele vai detectar a nossa presença e poderemos ter  
problemas. - Disse Pietro e um clima estranho pesou no ambiente.   
             ― Ele também está atrás de Juan e dos transformados dele, acho que não vai se importar 
conosco. - Assegurou Damian.
             ― E também não estaremos fazendo nada de errado, estamos cumprindo nossa parte do 
trato. - Falou Bruce e Luther caminhou até o meio da sala.
             ― Então está certo, vamos nos organizar para ir para Porto Alegre agora. - Quando ele disse 
isso quase todos sumiram da sala.
             ― Beleza - Comemorou Pietro - Eu já estava sentindo falta da ação.
             Ele parecia exultante quando passou por mim, apenas os mais velhos, Maureen e Harriet  
ficaram na sala. As duas porém tinham voltado a observar a pintura de Sofia, pareciam curiosas.
             ― Damian, você leva ela para casa. - Decretou Luther e Damian assentiu.
             ― Vou passar a noite com ela e a levo para o trabalho de manhã. - Acrescentou ele.
             ― Nos encontre em casa depois, temos que discutir muitas outras coisas.
             Era a voz de Crison, de repente a preocupação me tomou de tal modo que era como se a voz  
deles viesse de muito longe. Ouvi que eles conversaram outras coisas, mas não entendi nada. Estava 
preocupada demais para prestar atenção em alguma coisa.
             ― O que é isso? - A voz de Maureen me trouxe de volta, pisquei algumas vezes olhando para 
ela.
             ― Não tenho certeza - Disse Sofia cruzando os braços - Vi como se estivesse lá, mas não vi  
nem ouvi nada além do que está aí. - Explicou ela.
             ― E o que é?  
             Questionou Damian, Sofia fez um sinal com a cabeça e Maureen e Harriet viraram o cavalete 
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para nós, quase tive uma síncope quando olhei a imagem escura no quadro. A cena retratava uma 
noite na floresta, tinha o vulto preto das árvores e dos troncos, mas o que mais se destacava com 
certeza eram as silhuetas negras de seis pessoas. Pareciam estar de costas e nada se via neles além do 
contorno negro, mas não foi tudo isso que me impressionou. A chama azul que saía das duas mãos 
de uma das formas e se concentrava em um ponto no chão, era para aquilo que todos olhavam. Era 
parecido  demais  com  meu  sonho,  o  sonho  que  tive  naquela  noite  no  acampamento, 
assustadoramente igual. A diferença é que em meu sonho, eu vi um jovem que eu não conseguia me 
lembrar do rosto e que lutava com Damian. Mas na pintura haviam seis formas e em meu sonho, 
cinco, contando o que lutava. Alguém estava faltando.
             ― Que coisa é essa? - Damian perguntou parecendo intrigado.
             ― Foi o que eu vi, eu vejo mas não explico. - Falou Sofia com os olhos presos na tela assim 
como eu.
             ― Serão os caçadores outra vez? - Indagou Crison.
             ― Juan disse ter visto apenas um e Damian também o viu, na pintura aparecem seis. -  
Argumentou Danúsia.
             ― Bem, não há dúvidas de que se trata deles, alguém está usando seu poder.
Apontou Luther para a chama azul que saía das mãos da que se destacava entre eles, houve um 
silêncio pesado na sala por algum tempo.
             ― Isso significa que eles vão voltar?
             Harriet perguntou parecendo temer a ideia, não olhei para ela pois eu continuava olhando  
surpresa demais para a pintura. Não podia ser coincidência, poderia? Me perguntei.
             ― Se voltarem, estaremos prontos para eles. - Damian disse pronunciando cada palavra com 
cuidado.
             ― Não vamos lutar com eles, filho. - Declarou Luther com calma.
             ― Vamos se eles nos atacarem. - A voz de Damian soou tingida pelo desafio e a ameaça.
             ― Não vamos pensar nisso por enquanto, temos mais o que fazer. - Sugeriu Danúsia antes de 
sair da sala.
             ― Ela está certa, vamos nos organizar para ir. - Concordou Luther seguindo pelo mesmo 
caminho que ela.    
             ― Então nos vemos em Porto Alegre, até logo Lavígnia. - Sofia foi a única a se despedir de  
mim eu a olhei e assenti.
             ― Até logo. - Despedi-me e Crison fez um sinal com a cabeça antes de sair também.
             ― É melhor irmos também, já está ficando tarde. - Anunciou Damian quando Harriet e  
Maureen saíram, mas eu não consegui desviar meus olhos do quadro - Lavígnia? Está tudo bem? - 
Preocupou-se ele e eu pestanejei.
             ― Hã... é cla-claro que estou.
             ― Então vamos? - Convidou ele e eu respirei fundo dando uma última olhada na tela.
             ― Vamos.
             Concordei cruzando os braços, ele colocou a mão nas minhas costas e me conduziu para a 
porta.  Minha  mente  girava  como  um  tornado  com  todas  as  coisas  que  aconteceram  desde  o 
momento em que entrei no carro de Neitan para vir a Bom Jesus. O acidente, a família de Damian, a  
conversa com Neitan na velha usina, o poder de Sofia, a relação entre meu sonho estranho com o 
quadro que ela pintou e o que mais me apavorava, a iminência de ficar nas mãos de Juan.
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                                    31. Quantos minutos até meu mundo acabar? 31. Quantos minutos até meu mundo acabar? 

Damian abriu a porta do Eclipse para mim assim que saímos da casa silenciosa atrás de 
nós. Eu entrei no carro e puxei o cinto prendendo-o na fivela, no instante seguinte Damian estava ao 
meu lado assumindo o volante,  o carro começou a se mover na direção do imenso corredor de 
árvores que levava ao portão. Os últimos raios dourados de sol infiltravam-se pelas folhas formando 
sombras sobre o chão e o carro,  eu olhava fixamente para frente sem na verdade ver nada.  Eu 
passava e repassava as cenas que tinha acabado de vivenciar, a tela que Sofia tinha pintado pairava 
sobre mim como uma sombra ameaçadora. 
             ― Por que está tão calada? - Damian perguntou assim que passamos pelo portão.
             ― Porque não tenho nada para falar. 
             ― Você sempre tem o que falar. - Afirmou ele e eu suspirei.
             ― Talvez - Concordei - Mas agora não é uma situação como as de sempre.    
             Murmurei ouvindo a preocupação em minha voz. Ele suspirou e segurou minha mão 
enquanto dirigia com a outra.
             ― Fique tranquila, não vou permitir que Juan chegue perto de você outra vez.
Garantiu ele para me tranquilizar, mas não me convenceu muito.
             ― Você mesmo disse que as coisas que Sofia pinta acontecem com precisão. 
             Argumentei angustiada torcendo para que pelo menos daquela vez ela estivesse errada. 
Damian ficou em silêncio como se tivesse sido atingido pelas minhas palavras, ele pareceu pensar 
por alguns segundos.
             ― Há sempre uma exceção.
             Ele disse sombriamente soltando minha mão. Suspirei enquanto olhava para a frente, de  
repente o Camaro vermelho surgiu em alta velocidade atrás de nós, dei um salto no banco antes de 
perceber de quem era o carro. 
             ― São Bruce e Satine. - Damian me informou olhando rapidamente pelo retrovisor. 
             ― Não acredito que todos estão indo para Porto Alegre por minha causa.

Murmurei  ouvindo  o  peso  do  constrangimento  em minhas  palavras.  Damian  maneou  a 
cabeça ainda com os olhos fixos na estrada diante de nós.
             ― Não é só por sua causa, Juan é um problema que temos relevado há muito tempo, agora  
decidimos agir antes que ele estrague tudo de uma vez.
             ― Não entendo porque ele cismou comigo, por que eu saberia do Caçador afinal?
             Desabafei e ele não me respondeu, apenas continuou olhando para a estrada que iria nos 
conduzir à rodovia. A postura era rígida e suas mãos pareciam apertar o volante, olhei desconfiada 
para sua reação.
             ― Porque ele não acredita que o Conselho tenha mesmo perdido o contato com os Von  
Otman, ele não confia na sua família. E além do mais você foi a única naquela reunião a defender a 
ação do Caçador,  era  tudo que  ele  precisava  para  confirmar  suas  suspeitas.  -  Relatou ele  e  eu 
suspirei profundamente quando o carro entrou na rodovia.
             ― Bem que disseram para ficar de boca fechada naquela reunião. - Lamentei e um meio 
sorriso brincou em seus lábios por um segundo.
             ― Isso é impossível. - Provocou ele e eu fechei a cara.
             ― Está insinuando que eu falo muito? - Me revoltei e ele riu abertamente dando uma 
olhadinha para mim pelo canto do olho.
             ― Não, estou afirmando. - Corrigiu ele e eu abri a boca.
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             ― O quê?!    
             Me revoltei mais ainda, mas minha indignação logo deu lugar ao susto, o carro de Bruce  
ultrapassou  o  nosso  há  uns  cento  e  oitenta  por  hora,  eu  acho.  Foi  praticamente  uma  mancha 
vermelha e preta passando na contra mão e logo depois adiantando-se centenas de metros de nós. 
Damian suspirou exasperamente.
             ― Hum - Gemeu ele e eu o olhei confusa. - Ele só fez isso porque sabe que não posso correr 
também. - Explicou entredentes e eu sacudi a cabeça.
             ― Por quê? 
             ― Porque estou com você. - Suspirou ele como se fosse óbvio, ergui as sobrancelhas e  
coloquei alguns fios de cabelo atrás da orelha.
             ― Ah... - Sibilei entendendo - Esse carro é tão rápido quando o dele?
Perguntei inocentemente e um sorriso malicioso cruzou seus lábios perfeitos.
             ― Depois que Pietro deu um jeito no motor, ele vai de zero a cem em três segundos e meio. -  
Exibiu-se ele.
             ― E o dele?
             ― Quatro ponto oito segundos.
             Ridicularizou ele quando o CRZ de Pietro passou voando por nós, Damian suspirou 
dolorosamente e eu espiei o velocímetro. Estávamos a noventa por hora, suspirei e fechei os olhos, 
aquilo já era bastante rápido para mim.
             ― Está bem, vai em frente. - Balbuciei. 
             ― O quê? - Ele não entendeu, eu respirei fundo antes de repetir.
             ― Ultrapasse eles, eu sei que é isso que você está querendo fazer.      
             ― Não posso arriscar sua segurança desse jeito. - Declarou ele, mas as palavras saíram  
distorcidas o bastante para eu perceber que ele estava tentando agir politicamente correto.
             ― Quais são as chances de você perder o controle do carro e bater? 
             Especulei sem acreditar que eu o estava incentivando a acelerar aquele carro a alguma 
velocidade absurda.
             ― Nenhuma. - Ele disse ansioso enquanto mirava o carro branco - que estava bem longe de 
nós - com um brilho feroz nos olhos.
             ― Então vai lá, seja feliz. - Autorizei depois de engolir em seco, ele sorriu abertamente 
quando olhou para mim.
             ― Você que quis.
             Avisou ele semicerrando os olhos, fiz que sim e ele acelerou o carro tanto que senti meu  
corpo ser esmagado contra o banco macio. Segurei o grito de horror na garganta quando ele fez uma 
manobra maluca para ultrapassar o carro de Pietro, ele passou à frente e foi para a direita acelerando 
mais ainda e ultrapassou o Camaro de Bruce. Eu me senti como em um daqueles videogames de  
corridas de carros, era apavorante demais, minhas mãos estavam suando e meu coração batia na 
mesma  velocidade  do  carro.  Damian  no  entanto  sorria  de  forma  exultante,  ele  olhou 
satisfatoriamente pelo espelho retrovisor para os carros que estavam centenas de metros atrás de 
nós.
             ― Você... - Ofeguei - É maluco. - Consegui falar através de minha garganta apertada, ele riu  
mais ainda.     
             ― Não há nada de errado em um pouco de adrenalina. - Ele replicou.
             ― Há quando se envolve a chance de se morrer esmagado em um carro amassado como uma  
lata de sardinha! - Retruquei tentando normalizar minha respiração.
             ― Não corro esse risco. - Provocou ele e eu fechei a cara.
             ― Ah claro, você não pois eu acho que se existe uma coisa que pode feri-lo não é um acidente  
de carro há duzentos por hora. - Ironizei meio azeda.
             ― Mas também há humanos que fazem isso, já vi corridas em que ultrapassam essa  
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velocidade. - Argumentou ele.
             ― Porque são malucos também - Ralhei olhando o velocímetro a incríveis e apavorantes 
cento e noventa e cinco por hora - Ai por favor - Implorei - Você já os ultrapassou, pode ir mais  
devagar agora? - Pedi em tom de súplica e ele maneou de leve a cabeça, vi com alívio o ponteiro ir  
baixando.
             ― Obrigada.
             ― Odeio dirigir assim. - Lamentou-se ele e eu me ajeitei no banco.
             ― Desculpe por fazer você ir devagar, sabe como é,é o instinto de autopreservação. - Minhas  
desculpas eram mais falsas que uma nota de três reais.
             ― Sem problemas, já mostrei que posso ultrapassá-los.

Damian disse vitorioso quando o Camaro de Bruce passou por nós a toda velocidade, os 
faróis traseiros piscaram mostrando que Bruce tinha ouvido.
             ― Vocês são sempre assim? Tão competitivos? - Perguntei quando o CRZ branco passou por 
nós também.
             ― Geralmente sim.
             Respondeu ele olhando rapidamente para mim. Ergui as sobrancelhas e olhei pela janela, o 
sol já estava se pondo e as árvores e casas pelas quais passávamos já iam ganhando o contorno negro 
da noite que se iniciava timidamente. 
             ― E então - Ele puxou assunto depois de alguns segundos de silêncio - Como foi o fim de  
semana com seus amigos? - Ele perguntou naturalmente, mas não deixei de notar um tom de ironia.
             ― Quer dizer as poucas horas que passei com eles? Foi bem legal.

Tirando a parte do mal entendido entre Neitan e eu é claro,  mas eu não contaria isso a  
Damian, isso me lembrou de algo interessante.
             ― Você estudou na UCS? - Damian pareceu surpreso com minha pergunta.
             ― Sim, Crison é professor lá, por quê?
             ― Bem é que Neitan fez faculdade lá também e disse que lembra de ter visto alguns de vocês.  
- Contei vendo-o erguer uma sobrancelha.
             ― É, eu sei. - Foi tudo que ele disse, estranhei.
             ― Ele também disse que uma ruivinha enjoada estava na classe dele, será que é quem eu estou 
pensando? - Joguei verde,é claro que era Marianjel.  Ele ficou inexpressivo por alguns segundos, 
depois finalmente riu.
             ― É uma boa definição para Marianjel.
             ― Que coincidência vocês terem estudado na mesma faculdade. - Observei e ele me olhou 
rapidamente pelo canto do olho.
             ― É mesmo. - Damian concordou mas de forma meio mal-humorada, isso atiçou minha  
curiosidade.
             ― Não gosta muito dele. - Afirmei e ele deu de ombros.
             ― Não tenho porque gostar, só nos falamos uma vez e não foi exatamente em uma ocasião  
casual. - Revelou ele e eu me voltei para ele no banco.
             ― Mesmo? Mas o que aconteceu?
             ― Marianjel e a irmã dele discutiram uma vez, tive que ser rápido para impedi-la de fazer  
alguma idiotice. A garotinha loira também estava disposta a brigar e o irmão teve que intervir, mas 
Marianjel continuou provocando e então ele me disse para tirá-la dali antes que ele mudasse de 
ideia.
             ― Hã? - Me confundi e ele deu de ombros.
             ― Também não entendi muito bem, mas acho que seria mudar de ideia em continuar  
segurando a irmã e deixá-la enfrentar Marianjel e é claro que isso não seria uma boa ideia.
             Disse ele enquanto eu voltava a me ajeitar no banco. Lídia havia enfrentado uma vampira e  
não  fazia  ideia  do  perigo  que  tinha  corrido,  eu  gostava  de  Lídia  e  imaginá-la  discutindo  com 
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Marianjel, me afetou um pouco.
             ― É, com certeza não seria uma boa ideia. - Concordei.
             ― Com certeza não, Marianjel é uma das mais fortes da família. - Declarou ele e eu sacudi a  
cabeça.
             ― Espere, quer dizer que alguns de vocês são mais fortes que outros?
             ― Sim - Ele disse com naturalidade - Alguns são mais fortes, outros mais velozes.
             ― Hum... e você? É igual aos outros? - Especulei e ele sorriu.
             ― Sou o mais rápido, mas acho que já lhe disse isso antes. - Disse ele orgulhoso.
             ― Já? - Indaguei sem conseguir me lembrar - Bem, se tem algo que eu sou mais que todo 
mundo na minha família é ser distraída. - Confessei.
             ― Não se preocupe, a memória dos humanos tende a descartar as informações menos  
importantes para priorizar o que é realmente necessário. - Exibiu-se ele com toda sua inteligência.
             ― Você é importante para mim. - Rebati e ele sorriu daquela maneira que eu amava.
             ― Eu sei - Ele me olhou rapidamente - Você também é importante para mim, tanto que já me 
resignei ao fato de que nem sempre você vai entender ou lembrar das coisas que falamos. - Disse ele 
com um pitada de sarcasmo.
             ― Convencido - Acusei enquanto ele ria - Garanto que você também não tinha uma boa  
memória antes de... - Me toquei de uma coisa - Damian, como você se tornou... como é agora? - 
Tomei cuidado com as palavras para não enfiar os pés pelas mãos.
             ― Transformando minha parte humana. - Ele disse casualmente.
             ― Sendo mordido.
             Afirmei sentindo subitamente o clima ficar pesado, era tão fácil para mim esquecer quem ele  
era, que quando a ficha caía novamente as coisas ficavam levemente assustadoras.
             ― Sim, Sofia fez questão, já que ela tinha cuidado de mim desde que nasci.
Relatou ele sem esconder o orgulho ao mencionar a mãe, nos dois sentidos.
             ― Sim eu sei mas eu queria saber... como foi? - Sondei curiosa.
             ― Nada agradável. - Damian disse de uma maneira que me fez estremecer.    
             ― Doeu muito? - Minha voz saiu falhada. 
             ― Muito. - Reiterou ele parecendo não gostar de lembrar da ocasião.
             ― Nem posso imaginar - Confessei olhando para minhas mãos - Mas antes dela terminar de  
transformá-lo, você se alimentava como um humano?
             Perguntei calculando bem minhas palavras, já tínhamos conversado sobre aquilo, mas ele 
não tinha me dado muitos detalhes. Era meio mórbido tocar naquele assunto por isso eu procurava 
evitar, mas mesmo assim estava curiosa. 
             ― Sim, era um dos meus benefícios de ser metade humano. - Ele respondeu sem me olhar, 
engoli em seco, queria fazer uma pergunta mas tinha medo de tocar no assunto. Respirei fundo para 
tomar coragem.
             ― E como foi depois? Quando sentiu... - Engasguei.
             ― A sede. - Ajudou ele, sua postura enrijecendo imediatamente.
             ― É... como foi? - Insisti me arrependendo assim que vi seu maxilar se contrair, como se  
aquele assunto o estivesse irritando.
             ― Tem certeza de que quer mesmo ouvir isso? - Perguntou ele sombriamente, engoli em seco  
enquanto decidia.
             ― Quero. - Respondi firmemente e ele suspirou, parecia indeciso. Se passaram alguns 
segundos e cheguei a pensar que não me responderia, mas por fim ele pareceu se decidir.
             ― Bem... - Hesitou ele - Foi incontrolável.
             Sua resposta saiu estável, porém pude ver em sua expressão o quanto era perigoso insistir no 
assunto.  Abaixei  a  cabeça enquanto imaginava quem teria sido sua primeira  vítima,  homem ou 
mulher? Velho ou ainda jovem? Teria sobrevivido e se transformado ou sua sede teria sido tão ávida 
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e insaciável que extinguiu a chance que sua vítima tinha de continuar existindo? Teria sido um 
assassino como imputava o pacto que tinham com minha família ou teria sido um inocente que 
estava no lugar errado e na hora errada? 
             Olhei discretamente para seu perfil bonito e tentei imaginar quantas vidas teriam se acabado 
naqueles lábios perfeitos. Engoli em seco ao imaginá-lo perseguindo sua vítima, eu já tinha visto a 
agilidade e a velocidade dele, não tinha chances de escapar de seu ataque. Tentei conceber o medo e 
o desespero de quem estivesse tentando inutilmente fugir dele, tentei ver o perigo mortal por trás  
daquela beleza sobrenatural, mas não consegui.   
             ― O que está pensando?
             Perguntou ele sem olhar para mim, meu silêncio pareceu incomodá-lo. Precisei vasculhar 
rapidamente minha mente para encontrar as palavras que pudessem expressar o que eu realmente 
estava sentindo.
             ― Que não há nada que você possa dizer que me faça odiá-lo. - Eu respondi com firmeza, ele 
contraiu os lábios levemente.
             ― Corajosa. - Observou ele falando bem devagar, pisquei.
             ― Por quê? - Eu quis saber. 
             ― Porque está lutando contra sua própria natureza, você ignora quem eu sou de verdade, 
ignora o quanto eu posso ser perigoso... - A voz dele soou estranha demais.          
             ― Até para mim?
             ― Principalmente para você. - Assinalou ele e eu gelei, engoli em seco procurando algo para  
falar.
             ― Não me importa.
             ― Como assim não se importa? - Damian estranhou.  
             ― Eu sei que você nunca vai me machucar. - Afirmei.
             ― Como pode ter tanta certeza? - Inqueriu ele, suas mãos voltando a apertar o volante.  
Suspirei.
             ― Não sei, só sei que confio em você.
             Minhas palavras ecoaram pelo silêncio que se fez depois de pronunciá-las. Fiquei olhando 
para ele esperando uma resposta, mas ele pareceu petrificado. Seu rosto com uma expressão ilegível 
continuava voltado para frente.
             ― Por mais incoerente que isso seja, eu espero que sua confiança em mim dure por muito 
tempo. - Disse ele por fim e eu maneei a cabeça.
             ― Você adora me confundir. - Murmurei vislumbrando os contornos de Porto Alegre com 
suas lâmpadas brilhantes ao longe.
             ― Acho que posso dizer o mesmo de você. - Devolveu ele e eu o encarei.
             ― Eu não sou uma pessoa complicada. - Protestei.
             ― Só surpreendente. - Remendou ele. 
             ― Você acha? - Duvidei. 
             ― Tenho certeza.
             Assinalou ele, ergui uma sobrancelha e olhei pela janela constatando que já estávamos na rua 
do meu condomínio. Achei que tínhamos chegado muito depressa, e então me dei conta de que com 
a velocidade que ele manteve o carro durante alguns minutos, tinha encurtado bastante o caminho.
             ― Sua prima já está em casa? - Perguntou Damian assim que passamos pela entrada, eu dei  
de ombros.
             ― Não faço ideia, não sei há que horas eles saíram de Bom Jesus.
             ― Vou deixar você aqui, mas eu volto logo está bem? - Anunciou ele segurando minha outra 
mão, assenti enquanto abria a porta.
             ― Vou esperar. - Falei olhando rapidamente para ele.
             ― Certo.
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             Ouvi-o dizer enquanto fechava a porta. O carro não se moveu e não achei que ele ficaria ali  
até eu entrar em casa, cruzei os braços e caminhei até o portão. Jéferson que estava no seu turno 
abriu-o para mim.
             ― Obrigada, Mariana já chegou?
             ― Ainda não. - Anunciou ele e eu franzi as sobrancelhas.
             ― Que estranho, está bem, boa noite. - Falei dando as costas.
             ― Boa noite.
             Respondeu ele enquanto eu caminhava rapidamente para a casa, abri a porta com a chave  
reserva que ficava dentro do vaso da planta perto da porta. Assim que fechei a porta atrás de mim 
ouvi o carro de Damian se afastar. Eu suspirei profundamente olhando para a sala escura. Eu já 
achava uma droga ter nascido em uma família de políticos e militares,  eu odiava com todas as 
minhas forças ter seguranças e vigilantes por toda parte, a família da parte do meu pai era neurótica 
quanto à segurança. Eu sempre me senti superprotegida, era a maldição de ser neta do governador e 
não obstante, agora eu teria a família de Damian me vigiando também. Fechei os olhos e encostei a 
cabeça na parede me perguntando se um dia eu teria uma vida normal, sem nenhum tipo de ameça 
pelo menos.   
             Com o que me restava de forças - depois de um dia daqueles - fui para meu quarto. Tomei  
banho e vesti  um  short doll verde clarinho e desci  para a cozinha.  Acendi a luz e fiquei alguns 
segundos olhando para o vazio, eu estava lutando para não pensar na situação em que estava, entrar 
em pânico não ia ajudar muito.
             Fui até o armário e peguei um copo daqueles de macarrão instantâneo. Pus água quente e fiz  
um suco de laranja. Quando comi a primeira garfada ouvi um carro parando na frente de casa e 
vozes, Mariana tinha chegado. Ela deve ter seguido a luz acesa da cozinha pois, meio minuto depois 
estava na porta. 
             ― Oi - Disse ela entrando - Chegou antes de mim, pensei que fosse demorar. 

"Isso porque você não sabe como Damian dirige", pensei.
             ― Saímos cedo de BJ. - Falei enrolando o macarrão no garfo.
             ― Humm... vou fazer um desses para mim - Mariana falou indo até o armário pegar um - Sua  
bolsa está lá na sala.
             ― Ah, obrigada. Tem água quente na chaleira. - Indiquei-a em cima do fogão.
             ― Que bom, então como foi que encontrou seu namorado lá em BJ? - Especulou ela 
preparando seu jantar.
             ― Ele mora lá.
             ― É mesmo? - Espantou-se enquanto pegava um garfo - Que coincidência não é?
Mariana observou sentando-se na minha frente do outro lado da bancada.
             ― Pois é.
             ― E então? O que ele queria com você para raptá-la lá da praça daquele jeito?
             Ela perguntou naturalmente, mas algo em sua voz me fez ficar alerta, me perguntei o que  
Neitan tinha dito.  
             ― Ah... ele só queria me apresentar à família dele, por quê?

Sondei com cuidado, ela deu de ombros enquanto abria o copo que exalava o aroma do sabor 
diferente do meu que era de legumes.
             ― O Neitan disse que por um momento pensou que você estivesse sendo sequestrada.
             ― É? - Duvidei lembrando da reação dele.
             ― Hum-hum, ele disse que um carro preto apareceu em alta velocidade e parou com a porta 
aberta bem ao seu lado. Tipo cena de filme sabe?
             ― Damian dirige muito bem. - "Como uma maluco suicida", pensei.
             ― Sabe que o Neitan não gostou nada disso? Você tinha que ver a cara que ele fez quando eu  
disse  que  você  iria  voltar  para  cá  com  o  Damian.  -  Comentou  ela  com  cumplicidade,  mas  eu 
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estranhei.
             ― Que cara? - Perguntei endireitando a postura.
             ― De alguém super frustrado, você tinha que ver.
             ― Hum. - Sibilei não gostando nada daquilo, Neitan e eu já tínhamos aparado as arestas, me 
perguntei se ele ia fazer a mesma cena daquela manhã.
             ― Acho que ele gosta de você. - Supôs Mariana com um sorriso, mas não parecia gostar  
muito não, quase engasguei quando ela disse isso.
             ― Ai que ridículo,é claro que não! - Ralhei imaginando se Damian já estava esperando por 
mim no meu quarto e escutado aquilo.
             ― Não sei não, ele reagiu de uma maneira que parecia estar com ciúmes.
Insistiu ela e eu suspirei considerando a hipótese.
             ― Bem... eu sinto muito, mas se for verdade ele só vai estar perdendo tempo, Damian e eu 
estamos juntos e eu o amo muito. - Tratei de deixar bem claro para evitar futuros contratempos., já 
que estava na cara que Mariana tinha uma quedinha por Neitan.
             ― Hum, que romântico, não pensei que fosse tão sério assim. - Foi até ridículo o alívio na voz  
dela, tive que rir.
             ― É,é sério assim, mas e aí você não ficou meio triste comigo? - Mudei de assunto lembrando  
da reação estranha dela no telefone.
             ― Eu? Por quê? - Ela pareceu não compreender.
             ― Porque eu aceitei ir na viagem com você e quase não fiquei por perto. - Expliquei e ela  
ergueu as sobrancelhas.
             ― Ah isso... bem eu fiquei um pouco mas tudo bem, foi ótimo mesmo assim.
Disse ela compreensiva e eu pisquei, estranho.
             ― Que bom então... e aí já resolveu mais alguma coisa sobre a festa? - Mudei o assunto outra  
vez, ela sorriu satisfeita, aquela festa era importante demais para ela.   
             ― Ah sim, vou mandar fazer os convites amanhã mesmo, Lídia e eu escolhemos um modelo 
muito legal é cheio de máscaras coloridas, uma graça, você vai adorar.
             ― Tenho certeza que sim. - Concordei antes de tomar o resto do suco. 
             ― E aí já escolheu sua fantasia? Falta pouco para a festa. - Mariana avisou.
             ― Não, ainda não.
             ― Lavígnia falta menos de duas semanas!
             ― Eu sei. - Retruquei, ia ser bem difícil pensar em festas ou fantasias com tudo que estava  
acontecendo.
             ― Você tem que escolher uma logo. - Recomendou ela enquanto eu levantava para lavar o 
garfo. 
             ― Sim eu sei, mas e você já escolheu a que vai usar na festa?
             ― Especificamente não, mas já sei onde vou comprar. Talvez você possa ir comigo e escolher 
uma também. - Mariana sugeriu.
             ― É uma boa ideia. Bem, eu vou subir pois tenho que acordar cedo amanhã. - Anunciei antes 
de sair da cozinha.
             ― Está bem, boa noite.
             ― Boa noite.
             Respondi andando rápido na direção das escadas. Subi correndo, mas me frustrei ao entrar  
no meu quarto, a única que estava lá era Néftis bem espichada na cama. Balancei a cabeça e fui  
escovar os dentes, abri a porta da varanda e me deitei. Ainda era cedo para dormir, porém eu queria 
ficar quieta e pensar. Era horrível saber do perigo iminente sobre mim e como eu seria vigiada até o 
tal dia. Eu ri ao pensar que aquilo parecia uma profecia macabra, algo como a dos Maias e o fim do  
mundo em 2012. Damian estava demorando muito. Por fim acabei desistindo de esperá-lo já que o 
sono estava me vencendo, virei para o lado e Néftis veio deitar em meu braço. Eu a afaguei e fiquei  
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ouvindo seu ronronar delicado até pegar no sono. Não sei por quanto tempo dormi, mas acordei 
quando Néftis saiu do meu lado, eu me remexi na cama e senti o deslizar de seus dedos em meu  
rosto.
             ― Damian... - Balbuciei sonolenta.
             ― Desculpe ter demorado, volte a dormir. - Ele falou delicadamente e eu abri os olhos um 
pouquinho.
             ― Não vai ir embora? - Perguntei com minhas palavras saindo pesadas e arrastadas.
             ― Não, agora durma, vou cuidar de você.
             Prometeu ele e eu  -  com sono demais  para fazer outras perguntas -  mergulhei  na 
inconsciência. Tive muitos sonhos perturbadores naquela noite e Juan era o protagonista em todos 
eles. Eu via o lugar que Sofia tinha pintado. Eu me via lá. Vários prováveis finais para aquela cena se 
construíam  no  meu inconsciente,  mas  por  mais  diferentes  que  fossem  os  pesadelos  o  final  era 
sempre o mesmo, eu morria.
             ― Lavígnia? - Acordei com a voz baixa dele em meu ouvido.
             ― Hum? - Sibilei sonolenta sem fazer ideia de que horas eram.
             ― Está quase amanhecendo, eu preciso ir agora mas volto para levá-la para o trabalho está  
bem?
             Damian falou vagarosamente e eu assenti antes de sentir seus lábios beijaram suavemente a 
minha testa. Caí no sono imediatamente depois mas tive a impressão de ter dormido só mais cinco 
minutos pois  meu despertador tocou avisando que já estava na hora de levantar.  A semana foi  
terrível, cada dia que passava, era um dia mais próximo do meu quase certo, fim.
             Todas as noites Harriet ou Maureen ligavam para avisar que estavam vigiando minha casa. 
Damian - embora não passasse mais as noites comigo - me levava e buscava todos os dias. Eu não 
podia mais dirigir o meu carro, eu não dormia mais tranquila pois qualquer barulho na casa, era 
suficiente para me sobressaltar.  Eu simplesmente não mais vivia e estar sempre com medo,  era 
esmagador.
             Joguei o celular na cama depois de falar com Harriet naquela noite. Eles não haviam  
conseguido  encontrar  Juan,  e  Damian  -  por  mais  que  tentasse  esconder  -  estava  apavorado  e 
obstinado  por  encontrar  seu  primo  do  mal.  Aquilo  estava  acabando  comigo,  a  angústia  e  a 
ansiedade me oprimiam. Eu tinha a sensação de que não importava o que Damian e os  outros 
fizessem, meu destino já estava traçado.
             Então, o dia chegou. A manhã de 23 de fevereiro clareou ensolarada e quente. Eu estava  
sentada na cama - esperando Damian vir me buscar - ele havia implorado que eu não saísse de casa 
naquele dia. Mas adiantaria? Claro que não, pois se Juan não me encontrasse daquela vez, eu sabia  
que não desistiria e eu estava cansada de viver com medo. Eu não fugiria mais, fosse qual fosse o 
fim daquela história. O som discreto da buzina do carro dele me chamou para minha realidade. 
Assim que saí de casa, dediquei alguns minutos a contemplá-la. Para o caso de nunca mais voltar. O 
carro de Damian estava em frente ao portão, caminhei até ele e entrei fechando a porta ao meu lado.
             ― Por favor, não vá ao trabalho hoje. - Pediu ele pela milésima vez.
             ― Não, Damian. Cansei de viver refém do medo, não vou mais fugir. Se meu destino já está 
traçado... não adianta mais nada. - Falei sem emoção alguma.
             ― Você é teimosa e infantil Lavígnia - Retrucou ele entredentes, mas sua expressão era  
torturada - Não entende que isso pode... custar sua vida? - Sua voz soou pesada com o desespero. Eu 
respirei fundo.
             ― Eu já disse, tomei uma decisão e não vou mais fugir, Damian. - Insisti vendo sua expressão, 
que era um misto de emoções.
             ― Pode pelo menos, não ir à sua aula na academia?
             ― O quê? Não, nem pensar. - Protestei. Ele suspirou.
             ― Não podemos correr riscos, especialmente hoje. - Damian murmurou as últimas palavras,  
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eu suspirei enquanto o olhava. Ele parecia muito preocupado, eu nunca o tinha visto tão apreensivo.
             ― Esteja lá para me buscar às seis como sempre, hoje vai ficar o dia todo ensolarado e eu vou  
para a academia às quatro. Ele não vai correr o risco de ir até lá. - Pressupus e ele pareceu ponderar.
             ― Não é seguro.
             ― É sim, muita gente, luz do sol... Acha que ele estaria inclinado a se expôr nessas condições? 
- Questionei enquanto ele pensava, por fim ele assentiu.
             ― Tem razão, vou estar lá às seis, por favor não atrase nem um segundo. - Pediu ele e eu  
franzi as sobrancelhas.
             ― Não posso prometer isso.
             ― Por que não? - Alarmou-se ele e eu ri.
             ― Sei que está falando sério quanto a não se atrasar nem um segundo e eu não consigo ser  
tão exata quanto você. Pode ser um minuto?  - Brinquei e ele maneou a cabeça.
             ― Não entendo como ainda consegue brincar numa situação dessas - Disse ele mal-
humorado - Tudo bem, não se atrase nem um minuto. - Reformulou ele enquanto ligava o carro.
             ― Espere. - Pedi rápido e ele me olhou sem entender.
             ― O que foi?
             ― Quero uma coisa.
             ― O quê?
             Fiz um sinal para que ele se aproximasse ele se inclinou para mim, coloquei a mão em seu 
rosto e o beijei como uma urgência desconhecida. Ele correspondeu movendo os lábios nos meus,  
atordoando meus sentidos e tirando meu ar, foi o beijo mais apaixonado que trocamos. Assim que 
nossos lábios se separaram não afastei meu rosto do dele, o hálito frio e delicioso dele pinicou minha 
pele e se misturou com minha respiração, era tão maravilhoso.
             ― Eu amo você. - Sussurrei deixando minha mão escorregar pelo seu pescoço.
             ― Quer parar de fazer isso parecer uma despedida? - Pediu ele se afastando um pouco para  
olhar em meus olhos.
             ― Não estou. - Sussurrei, ele continuou me olhando em silêncio por alguns segundos.
             ― Eu também te amo - Ele disse afagando meu rosto, eu sorri - Agora vamos, quero que este  
dia termine logo.
             Desejou ele ligando o carro, puxei o cinto e olhei para ele. Na verdade olhei-o praticamente o 
percurso inteiro, queria gravar aquele rosto perfeito tanto em minha mente quanto em meu coração. 
Quando chegamos ele  segurou minha mão e  me fez  prometer  outra  vez que não me atrasaria, 
concordei e saí do carro. Andei rapidamente até a entrada e me virei para olhar o carro, ele ficou ali 
por mais uns dois segundos e depois saiu, meu coração apertou no meu peito, seria a última vez que 
eu veria Damian?
             Subi para o quarto andar olhando para todos os lados, estava agindo como uma paranoica.  
Contrariando meus temores, tudo estava tão normal quanto nos outros dias, Juliana estava mais 
feliz depois que Anderson também recebeu um convite para a festa de Mariana - aliás ela convidou 
todos os meus amigos da academia e até mesmo Tiago, o irmão de Rodrigo. Mariana fazia amizades 
com muita facilidade e eu me perguntava pelo número de convites se caberiam tantas pessoas no 
clube. Procurei me concentrar no trabalho com todas as minhas forças mas o dia pareceu se arrastar, 
quando finalmente o relógio marcou quatro horas saí para a sala de espera. Fui até um dos sofás de 
couro preto e sentei enquanto esperava Juliana que iria comigo para a aula.
             ― Adivinha? - Pediu ela vindo da direção da sala de Savanah.
             ― O quê?
             ― A chata da Sabrina vai ter uma reunião agora com a sua tia e quer que eu tome nota de  
tudo... droga! - Choramingou ela atirando uma pilha de pastas amarelas de qualquer jeito sobre sua 
mesa.
             ― Sério? Nossa, então não vai poder ir à aula hoje? - Perguntei o óbvio.
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             ― Hum... não. - Lamentou ela afundando-se na cadeira - Eu odeio aquela mulher às vezes, 
juro!
             ― Às vezes ou na maior parte do tempo? - Brinquei quando Sabrina apareceu com cara de  
poucos amigos.
             ― Vamos Juliana - Ela disse em tom autoritário e depois voltou-se para mim - Como vai  
Lavígnia?
             ― Bem... - Falei quando ela já se afastava. Juliana pegou seu netbook e passou por mim.
             ― Na maior parte do tempo eu diria. 
             Respondeu ela sumindo pelo corredor e eu olhei em volta. Então, eu teria que ir sozinha,  
bem, eu não achava que atravessar a rua até a academia era assim um grande risco. Então, entrei no 
elevador e saí. Assim que estava fora do prédio, olhei para o céu azul por entre as árvores. O sol 
estava muito forte e o calor fazia o clima ficar abafado. Os carros iam e vinham pelas duas vias da 
avenida e as pessoas caminhavam e atravessavam a rua, exatamente como nos outros dias. Tudo 
estava tão normal, não me parecia um dia em nada ameaçador. Como eu sabia que era.
             Olhei para a academia do outro lado e respirei fundo. Era só eu atravessar a rua e entrar. 
Depois, Damian viria me buscar e - quem sabe - tudo ficaria bem. Desci os dois degraus da entrada  
do prédio e passei pelo grande portão gradeado. Havia alguns carros estacionados e as árvores 
frondosas da calçada faziam sombra sobre a rua. Como saí pela porta da frente - ao contrário de 
sempre, quando eu saía pelo estacionamento - teria que andar um pouco para chegar à primeira 
sinaleira.  
             Desci a calçada olhando para os lados, mas tudo estava aparentemente tranquilo. Todavia,  
aquela calmaria durou até o momento que o vidro -  muito escuro -  de um Citroën baixou,  me 
fazendo estacar no meio da calçada.
             ― Oi Lavígnia, há quanto tempo né? - Disse Juan com seu jeito cínico e juro que meu corpo 
pareceu transformar-se em gelatina.
             ― Você... - Sibilei entredentes. Como eu havia tentado me enganar acreditando que ele não  
me encontraria?
             ― Hum... é, sou eu mesmo. Vai me dizer que está emocionada em me ver? - Indagou ele por  
trás de seus óculos escuros e eu senti meu estômago embrulhar.
             ― Vai pro inferno! - Falei tentando obrigar meu corpo a se mover. O dia estava claro e eu 
estaria segura na luz do sol, porém o medo congelava meus movimentos.
             ― Nossa! Que gentileza - Disse ele de um jeito irônico - Agora venha até aqui, tenho uma 
coisinha a lhe propôr. 
             ― Até parece que vou me aproximar de você. - Devolvi e ele sacudiu a cabeça.
             ― Ah... mas você vai fazer tudo que eu mandar.
             ― É mesmo? Por quê? Tem sol e você não pode vir atrás de mim. - Desafiei e ele fez um  
muxoxo.
             ― Ora, ora Lavígnia... não ofenda a minha inteligência está bem? Eu sei que você jamais faria 
o que eu quero, se não tivesse um bom motivo pra isso. E por isso mesmo, arrumei um - Ele sorriu 
abertamente - Já deu uma olhadinha do outro lado da rua? 
             Propôs ele e meus olhos fugaram imediatamente para o outro lado da avenida. Perdi a 
respiração ao ver Mariana sob a sombra da marquise da academia, conversando informalmente com 
um rapaz de aparência suspeita. 
              ― Ah, não... - Choraminguei, constatando o risco que ela corria.
              ― Hum, bonitinha ela sabe? Mariana... - Juan dizia enquanto olhava para ela - Ia ser uma 
pena ter que quebrar o pescoço dela. Mas é só estalar meus dedos que o Den faz isso tão rápido que  
ninguém vai perceber... ou talvez ela possa "cair acidentalmente" na frente de um desses carros, o 
que você acha?
              ― Que você é desgraçado Juan! - Xinguei entre o medo a raiva.
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              ― Obrigado, eu sei. Agora vem - Ele moveu o dedo indicando que eu me aproximasse -  
Anda logo bonitinha eu não tenho o dia todo. - Senti a ameça em sua voz e me aproximei bem  
devagar da janela do carro - Ótimo, assim está melhor. Eis a minha proposta; você entra no carro e 
sua priminha volta pra casa sã e salva docilmente olvidada do perigo que correu ou você corre pra 
fugir de mim e ela vai descobrir se existe mesmo vida no além. - Ele sorriu de novo e eu senti um nó 
se formar em minha garganta, estava sem saída - E então, o que vai ser? 
              Mesmo com o calor daquele dia eu gelei, estremeci. Não queria ir com ele, mas não tinha 
dúvida que Juan cumpriria sua ameça sem pestanejar. Eu não podia deixá-la morrer, não conviveria 
com essa culpa e também não aguentaria perder outra pessoa importante para mim.
              ― Lavígnia? - Ele me chamou calmamente.
              ― Certo, vou com você. Mas solte ela primeiro.
              ― Não, você entra primeiro no carro e depois eu digo para Demétrio liberá-la.
              ― Não confio em você. - Falei com raiva.
              ― E nem eu em você!  -  Devolveu ele -  E então como ficamos? -  Eu respirei fundo 
amaldiçoando-o em meus pensamentos.
              ― Tudo bem. - Concordei abrindo a porta de trás do carro e entrei, sentindo um frio estranho 
percorrer meu corpo todinho. - Agora solte ela.
              ― Só para você ver que eu sou um vampiro de palavra. - Ele fez um sinal para o outro  
maldito vampiro que despediu-se de Mariana e entrou em um carro de vidros escuros também. Ela 
arrumou seus óculos de sol e entrou na academia - Viu? Ela está sã e salva como eu prometi, você  
está no carro como prometeu. Todos temos palavra, legal isso né? - Ele brincou e eu cerrei os dentes - 
Helena.
             Juan chamou e a vampira loira que eu havia visto no quadro de Sofia - e que estava ao meu 
lado - apertou meu rosto contra um pano branco com um cheiro forte de álcool. Eu me debati, mas é 
claro que foi inútil.  Ela era muito forte e só vi quando o carro começou a se mover e então eu  
apaguei.
  
             Me remexi sentindo o colchão macio sob meu corpo. Minha cabeça girava e quando abri os  
olhos, uma luz branca me cegou. Tapei meus olhos com a mão enquanto tentava me sentar.
             ― Ora, ora que bom que acordou - Era a voz de Juan - francamente, eu já estava ficando 
entediado de ver você dormindo.
             Ele disse calmamente e abri meus olhos com certa dificuldade. Eu o vi sentado - na outra 
extremidade do quarto - em um sofá de couro preto. A janela atrás dele mostrava que a noite já tinha 
caído.
             ― Onde estou? - Murmurei olhando ao redor.
             ― Na minha cama - Ele disse com uma risadinha irônica - sabe que na verdade... depois de  
anos ouvindo histórias sobre aqueles malditos caçadores e sobre sua família, eu nunca imaginei que 
teria uma Durani na minha cama.
             Juan confidenciou erguendo uma sobrancelha. Vi que na mão ele tinha um copo, mas que 
para meu horror - e do meu estômago também - não era exatamente uma bebida comum. Desviei os 
olhos  para  não acabar  vomitando e  vi  que realmente  estava em uma enorme cama com lençol 
branco.
             ― Então transformados também dormem? - Contestei meio confusa.
             ― Claro que sim! Todos os vampiros dormem de dia, nós somos um pouco acima dos 
humanos por nossa força e agilidade. Porém temos a maior parte de suas fraquezas. - Revelou ele 
para minha expressão surpresa.
             ― Não sabia disso. - Confessei atordoada por estar falando com ele.
             ― Maldito Crepúsculo! Nossa fama de vampiros está sendo deturpada por causa desse conto  
de fadinhas! Foi lá que você viu que vampiros não dormem, né? - Juan indagou cheio de ironia, mas 
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não respondi - É, pelo jeito meu priminho do bem não lhe contou tudo não é? Hum... será que ele não 
confia em você também? - Ele indagou e eu fechei a cara - Tudo bem, tudo bem... não precisa fazer 
essa cara. Afinal de contas você é uma Durani. Membro da família inimiga e tal... não pode culpar  
Damian por não confiar em você, não acha?
             ― Não sei... - murmurei incomodada com a informação.
             ― Esse é o problema dos humanos, vocês acreditam em qualquer um. Ninguém lhe ensinou  
que não se deve confiar em um vampiro? 

"Só o Edward no Lua Nova." 

Pensei, descobrindo que os filmes podem ensinar coisas úteis.
             ― Em transformados ou imortais? - Indaguei com raiva, já que eu ia morrer mesmo, que  
falasse o que quisesse.
             ― Tanto faz - Ele deu de ombros - Se bem que é bem mais fácil para um imortal enganar 
alguém, por causa daqueles poderes enfim...
             ― Transformados não tem poderes? - Perguntei surpresa.
             ― Hum... não. Isso é uma droga, já que só se pode virar um imortal se for drenado quase até  
a morte ou ser mordido estando entre a vida e a morte e por fim, beber o sangue de um imortal. É 
bem complexo!
             ― O quê? - Indaguei surpresa e ele se levantou.
             ― É... mas Damian não lhe contou isso também, é claro. Bem, dependendo da disposição de 
quem está mordendo... pode-se transformar, matar ou só se divertir.
             ― Como assim? - Aquilo não podia estar acontecendo, eu já devia estar ficando louca mesmo.
             ― Bem, deixe-me introduzi-la ao emocionante mundo vampírico. Se um imortal quase matar  
alguém e depois der seu sangue pra esse beber, criará um vampiro imortal.  Pois a mordida vai 
matar e o sangue o manterá em algum lugar entre a vida e a morte. Agora, se morder e logo depois 
matar, vai criar um transformado, assim como eu. E se só morder para se alimentar, criará alguém 
que vai acordar com uma terrível dor de cabeça, mas que logo voltará para sua vidinha humana e  
medíocre de sempre. Entendeu?
             Contou Juan sentado na beirada da cama. Aquilo era irreal demais, mas por que Damian não 
havia me contado? Mas não fazia mais diferença, já que provavelmente não voltaria a vê-lo. 
              ― Impressionante. - Fui sarcástica e ele levantou-se.
              ― É... coisas do mundo sobrenatural - Ele fez um gesto com as mãos - Agora chega dessa 
aulinha de vampirologia,  tenho outros planos pra você.  Teria a gentileza de me acompanhar? - 
Pediu ele daquele jeito hipócrita enquanto me estendia a mão. Eu o ignorei e levantei sozinha. - Uau! 
Como você é mal-humorada. Me diga como faz para ficar ao lado de Damian? Ele é outro mal-
humorado crônico. Como se aguentam?
              ― Isso não é da sua conta! - Ralhei cruzando os braços e ele foi em direção da porta.
              ― Tudo bem Lady Mcbeth - Ele ironizou - Agora vamos e nem pense em tentar fugir  
porque... não há pra onde. 
             Juan me informou com uma risadinha que não escondia a ameça de suas palavras. Eu não  
estava  em  situação  que  pudesse  resistir  então,  obedeci  me  perguntando  o  que  me  esperava. 
Caminhamos por um corredor até chegar em um elevador moderno. Ele apertou o botão e eu vi pelo 
número de andares que estávamos em um prédio e num andar alto. Mantive a cabeça baixa e os  
braços cruzados, por trás da aparente gentileza dele eu sabia estar um assassino cruel e embora 
lutasse para parecer firme, por dentro eu estava gritando.
             ― Damas primeiro. - Ele indicou para que eu entrasse. Sacudi a cabeça e entrei me mantendo 
no canto, o mais longe possível dele. Foi então que - não sei porque - olhei para o espelho atrás de 
nós e quase tive um infarto.
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             ― Ah minha nossa! - Não consegui evitar a exclamação e ele franziu as sobrancelhas me  
olhando especulativo.
             ― Que é?
             ― Você... não tem reflexo! - Exclamei estupefata olhando repetidas vezes para ele e para o  
espelho que mostrava somente eu. Juan revirou os olhos e fez um muxoxo.
             ― Essa é uma das partes chatas de ser um transformado... não imagina o trabalho que dá  
para encontrar uma roupa que combine. 
             Anunciou ele tranquilamente ajeitando a gola da jaqueta de couro preto que usava por cima  
de uma camisa social cor de vinho. Fiquei boquiaberta enquanto olhava - sem realmente conseguir 
acreditar - para o espelho que refletia a minha imagem, como se eu estivesse sozinha ali.
             ― Ah qual é? Não é tão impressionante assim - Reclamou ele diante do meu olhar assustado -  
Nunca leu o Drácula?
             ― Pensei que não se podia acreditar nas lendas. - Repliquei assim que saímos em uma 
recepção sofisticada e vazia.
             ― Nem em tudo, mas você deveria saber não é? É uma Durani - Disse ele passando o braço  
pela minha cintura, eu me retraí - É melhor agir naturalmente e se tentar pedir ajuda a alguém eu 
mato quem quer que seja... bem na sua frente. Entendeu?
             Ameaçou ele assim que saímos para a noite abafada e cheia de vida. Carros indo e vindo, 
algumas pessoas passeando. Respirei fundo imaginando que Damian devia estar desesperado e me 
procurando.
             ― Você é um...
             ― Tá, um desgraçado isso você já disse. - Juan me interrompeu enquanto atravessávamos a  
rua que eu reconheci ser a avenida Mauá. Do outro lado estavam os armazéns do Cais do Porto.
             ― Na verdade pensei em outra palavra... bem pior que essa. - Alfinetei e ele deu de ombros  
quando chegamos em um portão escuro e pichado.
             ― É, eu acho que posso imaginar, já vi o quanto você gosta de mim. - Zombou enquanto abria 
o portão e me fez entrar primeiro. O pátio amplo de pedrinhas no chão estava iluminado apenas 
pela luz da lua.
             ― O que vai fazer comigo? - Perguntei quando ele segurou meu braço e me fez caminhar ao  
seu lado em direção aos galpões.
             ― Oras, tenha paciência. Logo você vai saber. 
             Disse ele antes de começar a assobiar calmamente a melodia de Alejandro da Lady Gaga. 
Aquilo seria irrisório se não fosse terrível para mim. Eu nunca pensei que se pudesse sentir algo  
mais que ódio por alguém, mas naquele momento descobri que sim. Eu estava num estágio mais 
avançado  de  repúdio  por  Juan.  Mas  não  consegui  deixar  de  reparar  em  uma  coisa  assim  que 
chegamos à porta de um galpão imenso e escuro.
             ― Sua pele é quente... - Observei quando ele soltou meu braço, mas ele riu com descrença.
             ― Ah... fala sério? - Ele riu de canto enquanto me encarava.
             ― O quê?
             ― Que Damian ainda age como uma pedra de gelo com você! - Me confundiu ele e eu sacudi 
a cabeça.
             ― Não sei do que está falando. - Retruquei e ele se aproximou e afastou meus cabelos cabelos.
             ― Hum... ele não te mordeu... bem, isso quer dizer que ainda não quis brincar de verdade 
com você. - Disse enquanto quebrava o cadeado que trancava a porta - O que na minha opinião é um 
desperdício pois você é bem gatinha. - Juan piscou para mim antes de me puxar para dentro do 
armazém aparentemente abandonado.
             ― Como assim? - Indaguei perdida e ele riu.
             ― Olha - Ele voltou-se para mim, ficando perto, muito perto - Temos uma maneira bem 
divertida de conseguir calor... eu posso te mostrar depois que isso aqui acabar. - Ele sussurrou e eu o  
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empurrei.
             ― Você é um idiota arrogante Juan! - Xinguei.
             ― E você não? Está chamando um vampiro de idiota, notou? - Ameaçou.
             ― Já que eu vou morrer mesmo, digo o que eu quiser! - Devolvi.
             ― Oras Lavígnia, não queria morrer tão cedo, tenho planos para você e além do mais... eu 
não costumo desperdiçar. - Ele falou me puxando para a frente do que me pareceu um depósito ou  
um porão, era um espaço grande a uns dois metros e meio abaixo e tinha algumas caixas - Agora, 
vamos brincar de uma coisinha que chamo de "guerra de nervos" - Juan anunciou tirando meu 
celular do seu bolso - Você vai ligar para aquele maldito Caçador, vai dizer que está em perigo e que 
precisa de ajuda essas coisas... aí eu desligo seu celular e seu amiguinho otário vai ficar desesperado 
imaginando o que eu estou fazendo com você. Depois nós ligamos de novo e ele vai estar disposto a 
qualquer coisa para salvar você. Legal né?
             Senti meu estômago revirar e um nó se formou em minha garganta. Um vulto apareceu ao 
meu lado e eu arfei dando um pulo para trás.  Era o grandalhão que dirigia o carro quando fui  
sequestrada. Outro maldito vampiro, com certeza.  
             ― Márcio... - Juan falou de forma arrastada - Você a assustou... e isso é perfeito, preciso que 
esteja bem desesperada quando falar com ele, agora ligue. 
             Ordenou ele me entregando o celular. Aquilo era péssimo, eu não tinha o número do 
Caçador, eu nem sabia quem ele era! Mas, tinha pra quem ligar. Digitei o número na tela e esperei. 
Quando a ligação foi atendida fui rápida e não deixei ele falar.
             ― Não fala nada apenas escute - Pedi com minha voz embargada - Preciso de ajuda... - E  
então ele tirou o celular da minha mão.
             ― É ela precisa mesmo de ajuda e se quiser saber onde ela está,é melhor se comportar e fazer 
tudo o que eu mandar entendeu? Por enquanto, espere eu ligar outra vez, tchauzinho. - Juan disse 
desligando o aparelho e eu me olhou divertido. - Viu? Não foi assim tão difícil. Bem, eu tenho uma 
festinha pra ir agora e eu não posso levar você então vou deixá-la aqui até eu voltar. Mas o problema 
é que eu sei que vai tentar fugir... - Juan anunciou se afastando de mim - Então...
              Senti a mão do outro vampiro nas minhas costas, ele me empurrou. Caí lá embaixo por cima 
do meu pulso que doeu imediatamente. Eu me encolhi dobrando meus joelhos e olhei para cima. Os 
dois me encaravam, Juan com a expressão hipócrita de sempre e o outro com uma raiva assustadora. 
              ― Desculpe por isso, mas fins importantes justificam meios incisivos. Agora fique quietinha 
aí que eu preciso arrumar umas armas pra dar fim no seu maldito Caçador está bem? 
              Juan avisou jogando um beijo para mim e logo os dois tinham saído me deixando sozinha. 
Então a ficha realmente caiu; eu estava numa situação desesperadora. Sentei sobre os meus joelhos 
no chão frio e olhei para cima, havia somente uma lâmpada branca e grande dando uma iluminação 
precária.  Havia caixas empilhadas pelos cantos,  mas não me adiantariam para tentar fugir,  pois 
eram todas de papelão.
             Segurei meu pulso contra o corpo pois estava doendo muito, eu o havia  machucado de  
verdade. Ignorei a dor e me levantei. Procurei alguma saída mas foi inútil, havia apenas uma escada 
de metal móvel. Como aquela do clipe Smooth Criminal do Michael Jackson quando ele desce para o 
chão  junto  com  ela.  Mas,  aquela  em  questão,  estava  suspensa.  Depois  de  uns  vinte  minutos 
procurando  como  sair,  desisti.  Voltei  para  o  facho  que  produzia  a  luz  no  chão  e  me  sentei,  
encostando a testa nos joelhos. E de repente, minha vida estava igual à minha música preferida do 
CPM 22 Um Minuto Para O Fim Do Mundo. Eu me perguntei:

    "Quanto minutos até meu mundo acabar?"

             O tempo apareceu se arrastar naquele buraco frio e soturno. Eu imaginava como estaria 
Damian. Ele devia estar me procurando, mas ele chegaria tempo? Quando Juan enfim, percebesse 
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que eu não sabia do Caçador, me mataria. Abracei meus joelhos sentindo o frio da morte me rondar 
junto com o desespero. Meu corpo doía de ficar tanto tempo na mesma posição. Então a escada 
desceu e eu me levantei num pulo, era o vampiro que havia me empurrado.
             ― Oi Lavígnia - Juan disse lá de cima e senti um espasmo de ódio - Como se comportou? Bem 
pelo jeito já que não tentou fugir... ou tentou? Ah deixa pra lá, deve ter sido tão entediante ficar aqui  
sozinha né? Mas agora já estou aqui pra te fazer companhia - Ele disse piscando - Márcio, traga ela.
             Ele disse com sua voz ficando extremamente fria. O vampiro veio em minha direção e eu 
senti mais raiva do que medo naquele momento e o encarei. Então ele deu um passo para trás, me 
deixando bem confusa. 
             ― Você... - Ele sussurrou me olhando atônito.
             ― Anda logo seu idiota, traga ela. - Ordenou Juan e o vampiro sacudiu a cabeça.
             ― Mas ela...
             ― Ela nada, quer que eu mesmo vá aí buscá-la? Eu vou mas vai custar seu pescoço.
             Ameaçou Juan e o vampiro segurou meu braço e me arrastou escada acima. Caminhamos  
por um grande espaço até perto da parede, ele me empurrou com tanta força que bati na parede e  
escorreguei para o chão. Me encolhi contra a parede e então Juan agachou-se na minha frente. Então,  
era o quadro de Sofia virando realidade.  Tudo era assustadoramente igual  a tela que ela havia 
pintado, Juan, as pilhas de caixas, a janela no alto, a vampira loira...
              ― Agora vamos para a segunda parte do plano. Você vai ligar de novo para o seu 
Caçadorzinho só que dessa vez... vai ter que ser um pouco mais realista, certo? Ligue para ele - 
Ordenou Juan me estendendo o celular, o medo era tanto que não consegui me mover - Anda logo, 
não tenho a noite inteira... ou quem sabe, você não tenha.
             Ele disse com um sorriso sarcástico e eu puxei o celular da mão dele e digitei o mesmo  
número. Como da outra vez, não esperei ele falar.
             ― Juan me encontrou... me ajude. - Pedi e Juan segurou minha mão levando-a perto de si.   
             ― E eu sugiro que você seja rápido se quiser vê-la ainda viva - Ele piscou para mim enquanto  
falava, estava blefando - Venha até o galpão C na parte velha do porto,é melhor você se apressar,  
pois quanto mais demorar, menos chances terá de vê-la inteira. Viva eu garanto, agora intacta... - 
Quando disse isso, ele apertou minha mão que ainda segurava o celular com muita força. A dor foi  
lancinante,  como  se  a  roda  de  um  carro  tivesse  parado  em  cima  dela,  tentei  segurar  mas  foi 
impossível a dor era imensa e eu gritei agoniada - Isso eu não garanto. - Ele falou largando minha 
mão e o celular caiu no chão.
             ― Ótimo, agora mate ela! - Ordenou a vampira que tinha os cabelos loiros, lisos e curtos na 
altura do queixo.
             ― Calma querida - Ele disse a ela e depois me olhou - Deixe eu apresentar-nos - Juan  
anunciou levantando-se - Ela é a Helena, aquele ali é o Demétrio. Aliás eles dois são irmãos do Dick,  
o vampiro que seu amigo matou naquela noite, lembra? E aquele ali é o Márcio e nós somos uma 
pequena família feliz.
             ― Se não fosse pelo maldito Caçador, você quer dizer Juan. - Cortou a loira me olhando com  
raiva.
             ― Vamos dar um jeito nisso hoje mesmo, Helena. Agora vou ir pegar as armas e... eu quero  
ela viva. Entenderam? Viva. - Juan assinalou dando as costas e eu senti mais medo ainda.
             ― Não precisamos mantê-la viva - Falou Demétrio assim que Juan saiu - Seu amiguinho 
Caçador já está vindo para cá. Não precisamos mais de você. - Ele falou com raiva e eu arfei. Eles  
iam me matar. Eu precisava fazer alguma coisa, ao menos lutar pela minha vida.
             ― E quem vai morder primeiro? - Perguntou o grandalhão saltando da estrutura de metal do 
teto, onde estivera aquele aquele momento. Eu me levantei devagar.
             ― Não quero o sangue dela, quero ela morta! - Falou Helena me olhando com um ódio  
mortal. Pelo canto do olho vi uma porta - que iria dar na lateral do galpão - e decidi que deveria  
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tentar. Meu instinto de sobrevivência me exigia isso.
             ― Mas eu quero. 
             O grandalhão rosnou para mim e eu não pude mais suportar. Corri em direção àquela porta,  
mas estando a pouco metros dela, ele me interceptou. Seus lábios recuaram sobre os dentes num 
rosnado apavorante e eu estaquei. Ele ergueu a mão e me atingiu no peito com tanta força, que voei 
pelo ar e bati minhas costas numa caixa de madeira que quebrou-se com o impacto.
             Escorreguei para o chão vendo as coisas girarem ao meu redor. Então, Demétrio segurou  
minha nuca entrelaçando os dedos em meus cabelos com violência. Eu tinha certeza que ele iria me 
morder, enquanto estava no chão tateei o chão e consegui pegar uma lasca grande da caixa que tinha 
se quebrado. Ele me colocou de pé e me encarou, meu peito arfava com minha respiração ofegante.
             ― A primeira mordida é minha. 
             Anunciou ele mostrando seus caninos pontudos, seus olhos estavam vermelhos e obstinados. 
Tudo aconteceu tão rápido, ele inclinou a cabeça para mim e eu não pensei em enterrar em seu peito 
a lasca pontuda que tinha na mão. Meu pulso ferido latejou, protestando pelo movimento e ele se  
fastou de mim, agachando-se. 
             ― Ai... sua maldita! - Gritou ele puxando a lasca."Droga, não acertei o coração!" Pensei de 
voltar a correr, ou pelo menos tentar. Pois, no meio do caminho Helena surgiu na minha frente.
             ― Não vai sair daqui, vai pagar pela morte do meu irmão, entendeu? 
             Eu dei um  passo para trás, assustada com os olhos vermelhos dela e a raiva que havia neles.  
Quando me virei, o grandalhão me atingiu de novo, me jogando contra uma janela enorme. O vidro 
estilhaçou-se e caiu para o chão junto comigo, numa chuva cortante. Bati a cabeça no chão e senti  
quando um caco de vidro rasgou meu couro cabeludo e senti o sangue quente molhando meus 
cabelos. Doía muito e eu queria que tudo acabasse de uma vez, mas eu não queria morrer. Não  
queria ter minha vida sugada por aqueles vampiros horrorosos. Tentei me virar e me arrastar - não 
tinha  pra  onde  -  meu instinto  de  sobrevivência  me  puxava,  me  estimulava,  exigia  que  eu não 
aceitasse a morte sem lutar.
              ― Por que você não desiste garota? - O grandalhão indagou parando perto de mim -  Não 
vai conseguir sair viva saqui.
              ― Talvez... - Resfoleguei - Mas vou morrer tentando... seu morcego mutante.       
              Xinguei usando as palavras do Caçador, vi o acesso de raiva passar em seu rosto e então ele 
me chutou com força contra a parede. Foi horrível, a dor foi impossível e o ar sumiu do meu corpo.  
Tentei  respirar  com extrema dificuldade e ouvi  os  três  rindo da minha dor.  Eu parei  de  tentar 
escapar e deixei meu corpo desabar no chão. Eu não podia me mover se não conseguisse respirar, 
minha cabeça bateu no chão e eu senti o sangue escorrendo e pingando no chão.
             O cheiro era horrível, nauseante e quente. Logo uma pequena poça formou-se em baixo do  
meu rosto e eu não consegui evitar que uma lágrima caísse sobre ela. Então, aquele seria meu fim. 
Morta por um bando de vampiros horríveis.
             ― Mas o que vocês fizeram? - Ouvi Juan esbravejar.
             ― Ela está viva, como você queria! - Replicou Helena.
             ― É? E por quanto tempo? - Gritou Juan se agachando na minha frente, então seus olhos  
fugaram para o sangue ao meu redor e sua expressão se transformou. Ele tocou no sangue com as  
pontas dos dedos e levou perto do rosto, aspirando - Hum... que cheiro bom. 
             Ele disse me olhando de uma maneira feroz. Então, um grande barulho e a clara boia de  
vidro estilhaçou-se e os vidros caíram para o chão, junto com o vulto enorme
que parou bem ao lado do grande porão. Logo a porta de trás estourou com um estrondo assustador 
e mais duas figuras surgiram.
             ― Juan. - Um rosnado aterrorizante ecoou cheio de ameça.
             ― Não pode ser... - Indignou-se Juan e depois olhou para mim - Você...
             ― Não toque nela.
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             A voz linda e ameaçadora soou antes de Juan ser arremessado do outro lado do armazém. 
Olhei para cima encontrando os olhos cheios de raiva do meu amor vampiro. Damian estava tão 
obstinado pela fúria que mal me olhou e como um raio estava - no momento seguinte - atracado com 
Juan numa luta violenta. 
             Era difícil ver com clareza o que acontecia, pois a perda drástica de sangue havia me deixado 
tonta. Mas, percebi quem eram os dois outros vultos. Eram Harriet e Pietro, que atracavam-se com 
os outros vampiros. A luta que travavam era assustadora 
- coisa de filme - as caixas de madeira eram quebradas a todo momento assim com as outras janelas.  
Ameaças, gritos, grunhidos e rosnados se misturavam ao som das coisas sendo quebradas.
      "Você  tem  que  sair  daqui!" Minha  mente  gritou  quando  fogo  começou  a  se  espalhar 
rapidamente pelo lugar. Comecei a me arrastar pelo chão, coberto de cacos de vidro, senti uma dor 
cortante e aguda que me fez gritar.
             ― Aiii, droga! 
             Praguejei me virando e descobrindo que um dos cacos havia feito um grande corte em meu  
joelho, rasgando até mesmo o tecido da minha calça jeans. O sangue espalhou-se com rapidez pelo 
tecido rasgado e logo era uma dor a mais, juntando-se às outras que eu sentia.
             ― Você é a culpada disso tudo - Helena rosnou enquanto agarrava meus cabelos, exatamente  
aonde a pior das dores estava - Não vai sair viva daqui!
             Ameaçou ela e eu peguei um enorme caco de vidro - a primeira coisa que encontrei - e  
desferi um golpe contra o braço que me segurava. Seu pulso foi rasgado até o antebraço e ela gritou 
me soltando imediatamente.
             ― Saia daqui Lavígnia, agora! 
             Ordenou Harriet antes de avançar contra Helena e as duas logo se enfrentavam no meio do  
fogo.  Vi  quando  Damian  mordeu  o  pescoço  de  Demétrio  -  o  vampiro  que  eu  havia  ferido  - 
arrancando um pedaço dele. O vampiro soltou um grito apavorante antes de Damian segurar sua 
cabeça e puxá-la do corpo que caiu inerte no chão. Me horrorizei ao extremo com aquela cena e 
Damian olhou para mim, seus lábios estavam cobertos pelo sangue vermelho que escorria pelo 
queixo.
             Seus olhos ainda mostravam uma raiva suicida, e eu não quis mais olhar. Com um esforço  
sobre-humano,  consegui  me colocar  de pé.  Cambaleei  como se estivesse bêbada e vi  a  porta se 
mover, como numa miragem . O fogo já havia tomado quase tudo e o calor era absurdo.
             ― Vou morrer... - Balbuciei sentindo minhas pernas vacilarem ameaçando me atirar no chão 
novamente.
            "Não, você não vai! Lute!" 
            Algo gritou dentro de mim e eu me concentrei, naquele momento uma parte chamejante da 
estrutura  caiu  bem perto  de  mim espalhando faíscas  pra  todo lado.  Eu gritei  e,  não  sei  como, 
consegui pular para o lado. Eu precisava chegar naquela porta, os sons da batalha ainda se podiam 
ouvir e a luta parecia renhida. Quando finalmente consegui chegar à porta, quase desabei sobre ela. 
Desesperadamente movi a maçaneta enorme, estava trancada.  
              ― Não, não, não... por favor abra, abra! 
              Gritei empurrando a porta com força e ela se abriu. Me atirei para fora daquele inferno, 
saindo para a noite fresca se comparada ao forno que tinha virado aquele galpão. Me arrastei como 
pude até a parede do armazém ao lado, terríveis cinco metros sobre os cascalhos do chão, com meu 
corpo doendo, minha cabeça latejando e o sangue escorrendo sobre meu ombro. Me encostei na 
parede  e  escorreguei  até  o  chão,  tudo  estava  girando  e  meus  olhos  embaçados  por  lágrimas 
involuntárias. Encostei a cabeça na parede e vi a porta pela qual eu saí ser arremessada a uns dois  
metros deixando surgir do meio das chamas a imagem de Damian. E então como um raio, ele já 
estava ao meu lado.
             ― Lavígnia - Ele chamou segurando meu rosto, meus olhos estavam fechados e eu sentia não  
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mais poder abri-los. - Lavígnia, por favor olhe para mim. Por favor... - Ele implorou com sua voz 
angustiada e eu consegui abrir, um pouco, meus olhos.  
             ― Que bom que você veio... achei que iria morrer. - Balbuciei estendendo a mão para tocar 
em seu rosto ainda sujo de sangue, ele havia tetado limpar pelo jeito, mas ainda havia vestígios 
escarlates em sua pele branca.
             ― Não meu amor, eu não deixaria você morrer - Ele falou enquanto que, com delicadeza, me  
colocava em pé. - Agora vamos, tenho que tirar você daqui.
             ― E Juan? - Consegui perguntar quando Damian me tomou em seus braços.
             ― Queimando. - Ele anunciou entredentes e logo Harriet estava ali.
             ― Ah minha nossa! Damian temos que levá-la para um hospital!
             ― E dizer o que Harriet? Que ela foi ferida por um bando de vampiros sanguinários? - 
Ralhou meu amor me apertando contra seu corpo.
             ― Tem razão... ah! A clínica do amigo de Crison! Leve-a para lá, vou ligar avisando da 
situação.
             ― Perfeito, agora saiam daqui. Logo esse lugar vai estar cheio de policiais e bombeiros.
             ― Certo. - Ouvi a voz dela se afastando e senti  quando ele correu como o vento e um 
segundo depois, ele me ajeitava com cuidado no banco do seu carro. O cheiro do sangue era intenso 
e horrível, invadiu o carro todo.
             ― Damian... - Sussurrei preocupada com o impacto que meu sangue poderia ter sobre ele.
             ― Estou aqui, amor. Logo você ficará bem, logo. 
             Ele disse tocando levemente minha mão e então eu apaguei. O sangue, que ainda escapava 
pelo corte em minha cabeça, havia finalmente conseguido sugar minha consciência. Voltei - mais ou 
menos - quando senti meu corpo ser colocado sobre uma cama dura, parecia uma maca.
              ― O que houve com ela? - Uma voz desconhecida soou pelo escuro em que eu estava  
mergulhada.
              ― Juan e seus malditos transformados tentaram matá-la. - Informou a voz de Damian.
              ― Nossa... e quase conseguiram. Ela perdeu muito sangue, precisa de uma transfusão - A 
voz desconhecida que deveria ser de um médico anunciou - Sabe o tipo sanguíneo dela?
              ― Não. - Respondeu meu amor.
              ― Como assim? Você ainda não a mordeu? - A voz do homem pareceu surpresa.
              ― Claro que não! Ela é uma Durani! - Esbravejou Damian e senti quando dedos apertaram  
levemente minha cabeça.
              ― Hum... é A negativo. Damian vá até o estoque e traga uma bolsa.

"Como ele soube o tipo do meu sangue? Ah minha nossa, um médico vampiro! Tem vampiros por  
todos os lugares?"

 Minha mente gritou.
              ― Certo.
              Ele disse se afastando e eu senti uma pequena pontada na minha veia indicando que uma  
agulha havia sido introduzida nela. Eu me contraí um pouco e senti meus cabelos serem afagados.
              ― Tenha calma menina, vou cuidar de você. - A voz desconhecida foi a última coisa que 
ouvi.  

             Prestei atenção aos sons ao meu redor. Eu podia ouvir carros ao longe e o tique-taque de um  
relógio. Abri os olhos encontrando um teto branco e senti cheiro de álcool. Me sentei rapidamente e 
meu corpo protestou com algumas dores.
             ― Ei, ei - Ouvi a voz de Damian - Fique calma, está tudo bem agora. - Ele assegurou 
envolvendo minha mão.  
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             ― Onde estou? - Indaguei olhando ao redor, era uma sala branca e eu estava em uma maca 
desconfortável.
             ―- Na clínica de uma amigo nosso... você se machucou um pouco, lembra-se?
             Franzi as sobrancelhas olhando para mim mesma. Meu pulso esquerdo estava envolvido por  
uma munhequeira amarelo queimado até a metade da mão e meu joelho direito estava enfaixado. 
             ― Juan... - Sussurrei quando as cenas de horas atrás voltavam à tona.
             ― Não se preocupe mais com ele, Juan nunca mais será um problema. - Disse ele sem  
esconder a raiva.
             ― Hum... - Sibilei incomodada ao relembrar com detalhes o que tinha passado. Então lancei  
um olhar para as roupas que vestia. Não eram minhas. Um short de sarja preto e uma blusa de alças 
branca. Olhei confusa para Damian.
             ― Foi a Harriet - Ele pareceu ler a dúvida em meu rosto - Não se preocupe, ela não me deixou 
olhar... muito. - Acrescentou com uma risadinha maliciosa.
             ― Você me salvou de novo... - Sussurrei tocando seu rosto lindo, ele também havia trocado  
de roupas. Meu sangue havia ensopado a outra - Pensei que  realmente fosse morrer... mas foi.
             ― É claro que eu iria meu amor, não tem ideia do que passei quando me ligou. Quando não  
encontrei você na hora que tínhamos combinado...  - Revelou ele com uma expressão de derreter 
qualquer coração.
             ― Posso imaginar - Falei enquanto afagava seu rosto.
             ― Como foi que aconteceu, Lavígnia? Como foi parar nas mãos dele.
             ― Hã... ele tinha Mariana nas mãos do vampiro que você matou - Relembrei a cena nada  
agradável, como Damian podia ser assustador quando queria - Ele ameaçou quebrar o pescoço dela 
se eu não fosse com ele... não tive escolha. - Contei.
             ― Aquele desgraçado! - Ele xingou entredentes e eu me toquei que eram três e meia da 
manhã - vi o relógio na parede - e que Mariana devia estar preocupada comigo.
             ― Mariana... - Me sobressaltei e minha cabeça latejou.
             ― Calma, eu já liguei para ela e disse que você está comigo. - Declarou ele com um sorriso 
amargurado, eu suspirei.
             ― Me leva pra casa? -  Pedi feito uma criança mimada e ele sorriu com ternura antes de beijar  
minha testa.
             ― Claro que sim, mas antes Luiz Henrique tem que vê-la.
             ― Quem? - Especulei quando a porta se abriu e um homem ruivo e alto entrou, vestido em 
um jaleco branco.
             ― Eu - Disse respondendo minha pergunta - Como está se sentindo minha jovem?
Perguntou ele colocando uma luzinha sobre meus olhos.
             ― Bem... mas parece que fui atropelada por um trator. - Falei e ele torceu o nariz.
             ― Ou um bando de vampiros que tiveram o que mereceram. - Corrigiu enquanto anotava  
algo em seu bloco de receitas - Eles quase mataram você, tem sorte de seus amigos terem chegado a 
tempo. - Quando disse isso, lancei um olhar de gratidão para Damian - Você perdeu muito sangue e 
tive que fazer uma transfusão, então preciso que se alimente muito bem e descanse bastante. Tome 
esses analgésicos para a dor e daqui a alguns dias estará perfeita outra vez. - Recomendou o médico 
com um sorriso profissional no rosto.
             ― Posso ir para casa agora?
             ― Claro, mas siga minhas recomendações, está bem?
             ― Sim vou fazer tudo certinho. - Prometi e ele assentiu.
             ― Muito bem então, Damian mande lembranças aos seus pais e a Crison. - Pediu ele abrindo 
a porta.
             ― Mandarei, obrigado. - Disse ele e o médico vampiro saiu da sala. - Vem, vou te levar pra 
casa.
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             Convidou Damian me ajudando a descer da maca. Mesmo sob meus protestos, ele insistiu  
em me levar até o carro em seus braços. Eu disse que podia andar, mas ele não me deu atenção. A 
desculpa para meus machucados, foi que eu teria insistido em pilotar a moto de Damian e acabei me 
ralando toda.
             Nunca fui tão mimada e paparicada por todos nos dias que se seguiram. Até mesmo meu  
avô e Savanah foram lá em casa me visitar. Tia Márcia ia perguntar se eu precisava de alguma coisa 
a cada cinco minutos. Damian vinha durante o dia para uma visita - aparentemente normal - mas 
sempre voltava à noite para ficar comigo.
             ― Você tem que ir, por favor. - Implorei na sexta à noite quando Damian se mostrou  
resistente em ir a festa.
             ― Não sei Lavígnia, sua família vai estar lá... pode ser perigoso. - Replicou ele ao meu lado.
             ― Mas eles não conhecem você, não é? - Insisti.
             ― Não, só conhecem os mais velhos.
             ― Então não tem desculpa para não ir. - Assinalei.
             ― Mas é uma festa a fantasia, não é?
             ― Sim, é o que é que tem? - Franzi as sobrancelhas, ele torceu o nariz.
             ― Não sei se é uma boa ideia, posso não ser muito bom com essas coisas. - Avisou ele  
enquanto acariciava meus cabelos.
             ― Isso é impossível, você é bom em tudo - Discordei e um leve sorriso curvou os cantos da 
sua boca - Vamos, por favor, por favor... - Supliquei e ele suspirou.
             ― Tudo bem você venceu, mas e você? Tem certeza de que está em condições para uma festa? 
- Preocupou-se ele e eu revirei os olhos.
             ― Ai é claro que sim, estou ótima e minha mão quase não dói mais. - Informei-o levantando  
meu braço agora com uma munhequeira azul escura e que eu podia tirar quando quisesse. - E além 
do mais, você acha que eu perderia a festa da Mariana por causa de alguns arranhões? Nem pensar, 
a festa vai ser demais. - Ele riu quando falei isso.
             ― E que fantasia você vai usar? - Indagou ele e eu mordi o lábio, eu ainda não tinha 
conseguido uma.
             ― Na verdade eu não sei, vou amanhã na loja onde Mariana e Lídia compraram as delas e ver 
se consigo alguma coisa. 
             Falei dando de ombros e senti minha mão doer um pouco, era terrível, mesmo me entupindo 
de analgésicos, a dor persistia. O consolo e o alívio que eu tinha era que Juan não existia mais, assim 
como o  lugar  que  ele  tinha  me  levado.  Pois  tinha  sido  incendiado,  para  acabar  com qualquer 
evidência do que tinha acontecido.  
             ― E você? - Perguntei - Vai de quê?
             ― Vou fazer um suspense. - Anunciou ele e eu abri a boca.
             ― Não vai me contar? - Protestei, ele sacudiu a cabeça.
             ― Só se me disser em que está planejando se vestir. - Condicionou ele e eu suspirei.
             ― Então tudo bem, vamos fazer uma surpresa um para o outro. - Concluí me debruçando  
sobre ele para alcançar o criado-mudo. - Pegue, sem isto você não pode entrar. - Entreguei o convite  
que Mariana havia me dado, ele pegou e olhou divertido para o envelope de cartolina preta.
             ― Tudo bem, quer que eu a leve? - Prontificou-se ele enquanto eu negava com a cabeça e  
escondia um bocejo.
             ― Não obrigada, vou com Mariana bem antes da festa começar, sempre tem coisas para  
resolver  e  tal...  -  Expliquei  enquanto  ele  colocava  minha  cabeça  de  volta  em  seu  ombro  com 
delicadeza.
             ― Certo, então durma agora, tem que estar bem disposta amanhã.
             Damian impôs enquanto passava a mão pelos meus cabelos, eu assenti. A recente ingestão de  
vários comprimidos de analgésico tinha me deixado quase dopada.     
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             ― Não vai mesmo me contar como vai? - Insisti mais uma vez, já com a voz pesada pelo sono  
que se aproximava.
             ― Amanhã você vai saber, mas não deve esperar uma surpresa.
Ele disse baixinho, eu estava com sono demais para tentar arrancar dele a explicação para aquilo e 
dormi como eu mais gostava, em seus braços.

                                                                                                              

                                                                                                                Epílogo: Era você?!Epílogo: Era você?!
  

             ― Acordada a essa hora? - Estranhei quando entrei na cozinha um pouco depois das oito. 
Mariana nunca, nunca mesmo acordava antes das nove horas da manhã.
             ― Não consegui mais dormir, estou muito ansiosa. - Disse ela mexendo freneticamente a  
colher dentro da xícara de café com leite.
             ― É, hoje é o grande dia, meus parabéns. - Eu disse lhe dando um abraço.
             ― Hum, obrigada.
             ― E então? Vai passar lá no clube para ver como estão as coisas? - Perguntei enquanto  
arrumava meu café da manhã.
             ― Vou, aliás eles vão me ligar daqui a pouco... ai, estou tão nervosa. - Confessou.
             ― Por quê? Tudo vai ser perfeito, não tem porque se preocupar. Aliás só se preocupe em ficar  
linda para hoje à noite. - Recomendei enquanto me sentava, ela sorriu de forma nervosa. 
             ― Está bem, mas mesmo assim estou sentindo borboletas no meu estômago.
             ― Mas não se sente isso só quando se está apaixonada? - Brinquei.
             ― Estou apaixonada pela ideia da minha festa. - Mariana especificou e eu ri.
             ― Ah... claro, até que faz sentido.
             ― Convidei a Lídia para ir junto ver como anda a organização da festa. - Me informou ela e  
eu assenti.
             ― Hum-hum... e a que horas vão?
             ― Às nove, mas me diga você já arrumou sua fantasia? - Perguntou ela entre exigente e  
preocupada, torci o nariz.
             ― Ainda não. - Murmurei e ela arregalou os olhos.
             ― Lavígnia! A festa é daqui algumas horas, como assim não arrumou uma fantasia? A festa  
vai ser a fantasia! - Alarmou-se ela e eu engoli em seco me dando conta de que realmente tinha 
deixado para a última hora.
             ― Calma, não se preocupe, vou dar um jeito. - Assegurei incerta.
             ― Ah é? E como? 
             Pressionou ela e eu mordi o lábio procurando uma solução, foi quando o celular dela tocou.  
Enquanto ela atendia eu bolava alguma maneira de conseguir uma fantasia, eu iria a uma loja e 
pegaria a primeira que me agradasse.
             ― Já estão arrumando as coisas lá no clube - Anunciou ela exultante - E Lídia está vindo para  
cá com Neitan, você vai também?
             ― Hum, acho que não, preciso dar um jeito de conseguir uma fantasia. - Expliquei e ela 
assentiu.
             ― Tá, tudo bem, mas você e eu temos que estar lá no clube antes de todo mundo chegar para 
nos  arrumar,  a  cabeleireira  e  o  maquiador  vão  estar  lá  às  seis.  -  Ela  apontou  para  mim ainda 
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segurando o celular.
             ― Certo, às seis. - Concordei enquanto ela saía saltitante da cozinha.
             ― Vou trocar de roupa.
             Anunciou  ela  antes  de  sumir,  eu  sacudi  a  cabeça  e  continuei  tomando  meu café 
tranquilamente. Depois fui escovar os dentes e pegar minha carteira que coloquei no bolso de trás 
do meu short branco, enquanto descia as escadas ouvi a buzina do carro de Neitan. Abri a porta e vi 
a Land Rover parada em frente ao portão, mal andei três passos e Mariana surgiu ao meu lado. Lídia 
que tinha descido do carro andou rápido na nossa direção e abraçou Mariana.
             ― Feliz aniversário! - Disse ela com um sorriso.
             ― Ai obrigada, eu estou tão feliz.
             ― Eu imagino, oi Lavígnia. - Lídia me cumprimentou com um beijo no rosto.      
             ― Oi. - Respondi.
             ― Você nem vai acreditar - Adiantou-se Mariana - A Lavígnia ainda não conseguiu uma 
fantasia! - Denunciou ela e Lídia se espantou.
             ― O quê? Lavígnia, o que você vai fazer agora?
             ― Eu estava indo agora mesmo procurar uma loja e pegar a primeira que encontrar, vou 
pegar um táxi porque ainda não posso dirigir. - Indiquei meu pulso e ela fez um gesto com a mão.
             ― Ah nem precisa, o Neitan sabe onde fica a loja que compramos as nossas, tenho certeza que 
ele pode lhe dar uma carona. - Resolveu Lídia e eu gostei da ideia.
             ― Então tá, Lídia vamos no meu carro. - Disse minha prima.
             ― Hum-hum. - Concordou ela e eu me afastei.
             ― Vou lá falar com ele.
             Apontei o carro e elas fizeram que sim enquanto iam para o carro, andei rápido e deixei o  
portão aberto para Mariana. Quando cheguei na janela do carro o som estava alto, Neitan ouvia a 
música que ultimamente contava a minha vida. Um Minuto Para o Fim do Mundo, ele abaixou um 
pouco o rádio quando me viu.  
             ― Oi Lavígnia. - Ele disse com um sorriso.
             ― Oi, será que você poderia me ajudar?
             ― Claro, do que você precisa? - Prontificou-se ele.
             ― De uma carona. Pode me levar até a loja onde as meninas compraram as fantasias?   
             ― É claro, entra aí. - Convidou ele e eu abri a porta.
             ― Obrigada. - Agradeci enquanto puxava o cinto com cuidado.
             ― Por nada, e aí quer dizer que também não quer ir fantasiada?
             ― Também? - Ergui uma sobrancelha enquanto ele movia o carro.
             ― Pois é, não teve jeito de negociar com a Mari, ela não quer que ninguém apareça lá sem  
estar usando uma droga de fantasia. - Reclamou ele e eu ri.    
             ― Já escolheu a sua então?
             ― Lídia escolheu. - Neitan respondeu sério.  
             ― E do que é? - Inqueri curiosa e ele suspirou enquanto maneava a cabeça.
             ― Prefiro adiar o momento de você rir da minha cara, se não se importa. - Ele protelou meio  
mal-humorado e eu ri.
             ― É tão ruim assim?
             ― Você nem imagina.  - Neitan lamentou e eu tentei imaginar, todo mundo estava fazendo  
mistério sobre o que vestiria naquela noite, minha fantasia principalmente, pois era um mistério até 
para mim.
             ― Se foi Lídia que escolheu não pode ser assim tão ruim - Eu a defendi - Ela tem bom gosto...  
mas e Léo, porque não veio? - Estranhei pois Léo sempre estava em todas.
             ― Está dormindo ainda, ele disse que quer estar bem descansado para esta noite.
Explicou ele parando o carro na frente de uma loja com vitrines enormes.
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             ― É um bom motivo - Admiti abrindo a porta - Não vou demorar. - Prometi enquanto saía.
             ― Tudo bem.
             Resignou-se ele, como se não acreditasse que eu fosse mesmo ser rápida. Mas eu consegui  
cumprir minha promessa pois assim que entrei na loja, encontrei a fantasia perfeita. Como se ela 
estivesse ali esperando por mim, era simples e bonita, exatamente como eu queria. A vendedora 
colocou o cabide com ela dentro de uma capa preta e em dez minutos eu voltava para o carro.  
Neitan se surpreendeu quando me viu entrando.  
             ― Já comprou? - Espantou-se ele e eu fiz que sim enquanto a ajeitava no meu colo.
             ― Eu disse que não ia demorar. - Me exibi um pouquinho enquanto o carro se movia.
             ― Inacreditável, Lídia e Mariana demoraram umas três horas. - Revelou ele e eu ri.
             ― Garanto que é exagero da sua parte. - Discordei.
             ― Eu estou sendo até flexível, porque acho que foi mais que isso.  
             ― Nossa! Tenho que admitir que é bem a cara da minha prima. - Admiti e ele lançou um  
olhar rápido para a capa preta em meu colo.
             ― E aí? Qual é sua fantasia?
             ― Han-han - Neguei - Só vai descobrir na festa. - Entrei na onda do mistério.
             ― Estou tendo maus pressentimentos  com essa  festa.  -  Revelou ele  e  eu franzi  as 
sobrancelhas.
             ― Quais?
             ― Constrangimento e humilhação pública. Vou passar a maior vergonha da minha vida. -  
Neitan imaginou e eu ri.
             ― Ora, não seja tão exagerado. Sua fantasia é de quê? Tomate? Sorvete gigante?
Brinquei e ele fez uma careta.
             ― Nossa! Você conseguiu tornar tudo pior do que eu imaginei. Quem apareceria em público 
vestido assim afinal?
             ― Léo? - Sugeri e ele ponderou.
             ― É, provavelmente sim. Mas pensei em um plano para ter uma desculpa para faltar a essa  
festa. - Neitan revelou e eu suspirei.
             ― Mariana não vai lhe perdoar se não ir. - Já fui avisando.
             ― E você pode me ajudar. - Continuou ele como eu não tivesse dito nada. 
             ― Hum... e como?
             ― Você poderia passar com esse carro por cima de mim? - Exagerou ele e eu revirei os olhos.
             ― Ai que exagero! Acha que a festa vai ser pior do que ser atropelado?
             ― Pensa bem Lavígnia,é o plano perfeito. Mariana não vai poder reclamar se eu faltar à festa 
por estar em coma no hospital. - Continuou ele sério como se aquilo fosse mesmo verdade.
             ― Aí ela iria me matar por ter atropelado você! - Retruquei e nós dois rimos.
             ― Certo, vamos esquecer esse plano então. 
             ― Quer saber? O melhor plano é ir à festa e se divertir. - Resumi e ele maneou a cabeça.
             ― Mas e você? Como está depois do acidente? - Ele me lançou um olhar desconfiado. Hesitei.
             ― Ah, eu estou bem.
             ― Hum.
             ― Hum, o quê? - Estranhei enquanto ele entrava no condomínio.
             ― Estava com aquele seu namorado quando se machucou? - Neitan perguntou com o tom de 
voz um pouco diferente, franzi as sobrancelhas.
             ― Foi um acidente, ele me levou ao hospital depois que bati a moto dele em uma árvore. -  
Minha voz saiu meio azeda, ele suspirou discretamente.
             ― Sabe que reparei uma coisa interessante? - Perguntou ele parando o carro na frente do  
portão, eu não estava gostando do tom daquela conversa.
             ― Mesmo, e o que é? - Desafiei.
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             ― Que sempre que vejo você machucada é porque estava com ele. - Neitan olhou para mim, 
meu humor sumiu.
             ― Sério? E como chegou a essa conclusão?
             ― O hematoma no seu braço, o galo enorme na sua testa no domingo que voltou depois de  
supostamente ter passado a noite na casa dos seus avós e agora isso. - Ele apontou meu braço.
             ― Supostamente? - Repeti e ele suspirou.
             ― É, eu acho que você não estava com seus avós naquela noite. Desculpe me meter, mas por  
que sempre se machuca quando está perto dele? - A pergunta dele soou estranhamente exigente e  
intrometida demais, aquilo me irritou.
             ― Isso não é da sua conta.
             Ralhei saindo do carro, fechei a porta e saí caminhando irritada até passar pelo portão.  
Estava furiosa com as perguntas dele, como ele se atrevia a se meter na minha vida daquele jeito?  
Não olhei para trás enquanto caminhava até a porta, mas percebi que o carro dele não tinha ido 
embora até quando fechei a porta atrás de mim. Fui guardar a fantasia no meu quarto enquanto  
remoía aquela conversa que não interessava em nada ao Neitan, fiquei muito brava com ele.
             Mas não tive tempo de ficar pensando muito nisso durante o dia, apesar de todos os  
protestos de Mariana, eu não mostrei minha fantasia e quando fui tomar banho decidi trancar a 
porta do meu quarto para que ela não fosse bisbilhotar. Depois do banho decidi tirar a munhequeira 
pois minha mão não estava mais doendo. Coloquei um curativo transparente no corte no meu joelho 
que já estava quase cicatrizado e saí. Os três pontos que levei logo acima da parte de trás da orelha 
esquerda não apareciam.
             ― Vamos Lavígnia, está na hora. - Mariana me apressou enquanto batia na porta do meu 
quarto, peguei minha fantasia e corri abrir a porta.
             ― Estou pronta, vamos.
             Fomos no carro de Mariana já que eu não tinha certeza se podia dirigir, ela estava super  
nervosa e não parava de falar o tempo todo. Tentamos adivinhar que fantasias algumas pessoas 
iriam usar durante o trajeto até o clube, assim que o carro entrou eu me admirei. Todas as árvores 
em volta do clube estavam decoradas com balões dourados e brancos, fiquei ansiosa para ver como 
tinha ficado o salão. Assim que entramos fiquei boquiaberta.
             Tudo estava lindo, pois além dos balões brancos e dourados por toda a parte, havia máscaras  
coloridas  pelas  paredes.  Fitas  coloridas  em  baixo  de  arranjos  de  duas  máscaras  grandes  que 
pendiam do teto e correntes de luzinhas envolvendo o corrimão e as escadas que prometiam um 
efeito muito bonito. As mesas com as cadeiras estavam colocadas perto da parede, a mesa de som do 
DJ estava lá em cima e dava para ser vista da pista de dança. Estava tudo perfeito e lembrava um 
daqueles bailes de carnaval bem antigos.
             ― Adorei! - Exclamou Mariana depois de olhar o lugar.
             ― Está lindo, perfeito. - Concordei vendo o pessoal do bufê entrar com o que seria servido.
             ― Oi meninas. - Minha tia Savanah apareceu toda sorridente.
             ― Oi. - Dissemos em uníssono.
             ― Mãe, você não está fantasiada. - Observou Mariana com repreensão, Savanah suspirou.
             ― Porque ainda não começou a festa né?
             ― Mas vai usar uma não é? - Mariana exigiu.
             ― Eu sim, mas não espere muito do seu avô.
             ― Ele vai vir?
             ― Vai mas disse que bem rápido pois tem outro compromisso depois. - Avisou ela com certo  
pesar.
             ― Sempre ocupado, eu sei como é. - Reclamou Mariana, mas eu gostei da ideia já que Damian 
estaria ali. Só ao formar esse pensamento, senti um friozinho no estômago.
             ― Agora vão se arrumar, podem ir que eu cuido de tudo por aqui. - Ordenou ela e eu  
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caminhei na direção da escada puxando Mariana comigo.
             ― Está bem tia, agora vamos.
             Falei subindo as escadas. Minutos depois sentei em uma das cadeiras na sala onde nos 
arrumariam.  Pedi  à  cabeleireira  algo  simples  para  combinar  com  minha  fantasia,  ela  fez  uma 
chapinha deixando meus cabelos mais compridos e bem lisos. Uma parte foi presa para trás com 
uma fivela pequena e prateada, assim que o maquiador terminou com Mariana ouvimos a música 
ser  ligada,  os  convidados  já  deviam  estar  chegando.  Quando  o  maquiador  terminou  minha 
maquiagem - que eu pedi em tons de branco e cinza nos olhos e só um brilho nos lábios - fui espiar o 
salão. Tinha muita gente lá embaixo e eu voltei correndo para a sala onde Mariana já estava pronta, 
só faltava se vestir.
             ― O salão está cheio. - Anunciei assim que entrei, ela juntou as mãos embaixo do queixo.
             ― É, agora vá se vestir, estão esperando por você. 
             Eu a estimulei e ela correu para pegar a fantasia, ficamos só nós na sala e eu a ajudei a se 
vestir. A fantasia não era bem como eu imaginava, era de odalisca sim, mas diferente. Em vez de 
uma saia comprida e um sutiã com moedinhas; era uma calça azul clara transparente e bufante com 
um cinto largo e dourado preso nela. Um sutiã dourado e um colete bem curtinho azul claro, a 
cabeleireira tinha prendido os cabelos dela em um rabo de cavalo bem no alto da cabeça. Parecia a 
Jasmim do desenho do Aladim.
             ― E então? Como eu fiquei? - Mariana perguntou ansiosa e eu ergui uma sobrancelha, estava  
bonita, mas me parecia mais que ela vestida de gênio da lâmpada.
             ― É bem diferente do que imaginava, mas ficou lindo. - Admiti e ela revirou os olhos.
             ― Eu falei que me vestiria de odalisca e não de dançarina do ventre. - Ela explicou e eu ergui  
as sobrancelhas entendendo.
             ― Ah bom, eu tinha confundido as coisas. - Falei olhando-a de cima a baixo, ela usava  
sapatilhas douradas e sem salto.
             ― E então? Você não vai se vestir?
             ― Vou sim, mas antes vou fazer o nosso combinado lembra? - No caso, era avisar o DJ que  
tocasse a música favorita dela quando ela aparecesse no topo da escada.
             ― Ah, sim... que emoção!
             ― Vou lá.
             Avisei enquanto saía da sala, senti alguns olhares na minha direção enquanto caminhava até 
a  mesa  de  som.  Todos  estavam esperando  pela  aniversariante,  então  achei  que  tinha  frustrado 
algumas pessoas, fui até o DJ e quando ele me olhou fiz um sinal indicando que tocasse a música 
para Mariana entrar. Corri de volta e encontrei Mariana na porta, o DJ parou a música para anunciá-
la.
             ― É a hora galera - Disse ele no microfone - Com vocês senhoras e senhores a estrela da festa, 
Mariana.
             Ele esticou as palavras e Bad Romance começou a tocar. Mariana caminhou até o topo da 
escada e  houve uma salva de  palmas  e  assovios,  bati  palmas  também enquanto  via  a  cena,  os 
fotógrafos que foram contratados disparavam flashes na direção dela. Olhei um pouco e voltei para 
a sala para me vestir, tranquei a porta enquanto escutava a festa rolar animada. Tirei meu short e a  
blusa e abri a capa preta tirando minha fantasia, foi meio difícil fechar a parte de trás sozinha. Mas 
eu consegui e peguei minhas sandálias brancas de salto fino, depois de as colocar é que me olhei no 
espelho.  O  vestido  branco  levemente  rodado acabava  em cima dos  meus  joelhos,  o  decote  era 
comportado e as alças eram largas para sustentar as duas pequenas asas brancas feitas com penas de 
verdade que eram presas bem no meio das costas, na altura das omoplatas. 
             Minha fantasia angelical tinha ficado melhor do que eu imaginava, dei mais uma olhada no 
espelho e saí. Meu coração começou a bater mais forte quando imaginei que Damian estava ali, e eu 
queria encontrá-lo o mais rápido possível. Assim que cheguei no topo da escada a música já era 
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outra e percebi que várias cabeças se viraram para me olhar, reconheci alguns rostos na pequena 
multidão lá embaixo. Meus olhos correram pelas pessoas, mas só queriam ver Damian.
             Vi tia Savanah vestida de Carmem Miranda abraçando Mariana. Reconheci Rodrigo vestido  
de peão de rodeio ao lado de Yasmim vestida de Cleópatra, mordi o lábio sentindo a decepção 
aumentar a cada rosto que eu reconhecia e que não era Damian. Fui descendo as escadas enquanto o 
procurava, vi Juliana e Anderson se aproximando de Rodrigo, eles haviam incorporado o casal de 
cangaceiros; Lampião e Maria Bonita. Levei o maior susto quando algo preto e branco surgiu na 
minha frente.
             ― E aí Nia? - Perguntou a versão franzina do Jim Simons.
             ― Tiago? - Quem mais poderia ser me chamando daquele jeito?
             ― Hoje não, hoje eu sou o vocalista do Kiss, olha só. - Ele exibiu-se enquanto fingia tocar o 
baixo de plástico em forma de machado.
             ― Você está ótimo. - Elogiei enquanto ria.
             ― É, assim esconde a cara feia dele. - Brincou Gabí aparecendo ao meu lado vestida de  
Colombina, uma versão mais tropical eu diria.
             ― Oi, você está muito bem. - Falei enquanto ela se exibia com a roupa.
             ― Obrigada, mas você também está demais com essa fantasia.
             ― É, está linda e não precisou pintar a cara para esconder a feiura assim como eu e você não  
é? - Vingou-se Tiago colocando a mão no ombro dela.
             ― Qual é garoto, você que tem feiura para esconder eu não. - Replicou ela e eu maneei a  
cabeça.
             ― Gente eu tenho que encontrar alguém então se me dão licença... - Me esquivei para fugir  
daquela briguinha.   
             ― Claro, depois nos falamos.
             Disse Gabí e eu caminhei desviando de algumas pessoas, olhei para o lado e vi meu avô de  
terno e gravata provavelmente vestido de político mal-humorado com Janaína ao seu lado, vestida 
de Jéssica Rabit. Não se poderia esperar algo discreto dela mesmo e dei graças que o salão era bem 
grande, e provavelmente eles não me viram, pois estavam à uma mesa com os outros da família. 
Levei o segundo susto da noite quando alguém surgiu na minha frente fazendo movimentos com 
uma espada de plástico.
             ― E aí Lavígnia? O que achou? - Léo deu uma voltinha exibindo sua fantasia de Zorro 
adaptada à um clima quente, a camisa não tinha mangas e ele não usava a famosa capa do Zorro.
             ― Achei o máximo Léo, francamente eu esperava que você viesse vestido de bobo da corte.    
             ― O quê? - Revoltou-se ele.
             ― Eu bem que avisei que ficaria bem melhor nele essa fantasia, mas ele não acreditou.
             Disse Lídia com seu vestido rosa choque feito de um tecido que parecia cetim. O vestido era  
decotado, sem alças e bem colado ao corpo, acabava na altura dos joelhos em pontas desconexas. Por 
cima dos ombros destacavam-se as asas de fada transparentes e cheias de brilho. A coroa de flores 
pequenas e brancas que passava por sua testa e a varinha com uma estrela na ponta completavam o 
visual. 
             ― Que linda sua fantasia. - Elogiei e ela sorriu.
             ― Ah obrigada a sua também está linda.
             ― É, você ficou muito bem de anjinha. - Observou Léo e eu sorri meio sem graça.
             ― Obrigada Léo, mas e aí vocês viram a Mariana?
             ― Sim, ela está linda não é? - Concordou Lídia.
             ― Ela ficou legal de gênio da lâmpada. - Disse Léo com cara de quem não estava brincando.  
Lídia e eu caímos na gargalhada.
             ― Ela vai matar você se ouvir isso. - Avisei e ele me olhou sem entender, não dava para 
desvendar sua expressão por causa da máscara.
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             ― Por quê?
             ― Porque ela está vestida de odalisca seu bobo.
             Lídia esclareceu dando um tapa no ombro do irmão, eu ri  e voltei a olhar em volta  
procurando por Damian. Ele era tão pontual que eu não conseguia acreditar que ele não estava ali,  
me perguntei se ele não iria e isso fez meu sorriso sumir. 
             ― Bem, eu tenho que procurar alguém, nos falamos depois. - Eu disse me afastando.
             ― Tudo bem.
             Os dois concordaram e começaram a dançar juntos. A iluminação vinha das correntes de 
luzinhas no corrimão e de luzes coloridas que se moviam lançando os fachos por todas as direções. 
Suspirei enquanto passava entre as pessoas, eu cumprimentava as que conhecia, mas tinha vários 
amigos da Mariana que eu nunca tinha visto. Ela era bem popular.
             Quando cheguei do outro lado do salão enorme - depois de ter passado por um mar de gente  
fantasiada - deixei os ombros caírem. Damian não estava em lugar algum daquele salão, parei perto 
de uma das portas de vidro que estava aberta deixando a vista o pátio todo decorado e também o 
coreto todo iluminado montado sobre a piscina. Cruzei os braços enquanto encarava desanimada as 
pessoas que dançavam e se divertiam.
             ― Oi, eu estava te procurando. - Anunciou Mariana surgindo de repente na minha frente.
             ― É, por quê? - Perguntei sem vontade.
             ― Por que tem alguns amigos meus que eu quero que você conheça e...

Ela parou de falar e olhou boquiaberta por sobre o meu ombro, estranhei e virei para saber o 
que a tinha feito se calar e meu coração parou por segundo, Damian.
             ― Uau! - Exclamou Mariana, mas eu não olhei para ela, meus olhos estavam fixos nele assim 
como os dele não desviavam de mim - Vampiro? Nossa! Ficou muito bem em você, perfeito eu diria.
             Maravilhou-se ela. Damian simplesmente estava sendo ele próprio, não estava vestindo uma 
fantasia. Ele estava todo de preto e a gola da camisa estava virada para cima cobrindo uma parte do 
pescoço, os cabelos estavam perfeitamente penteados para trás e sua pele um pouco mais pálida do 
que usualmente. Damian olhou para Mariana e eu senti que saí parcialmente do transe hipnótico da 
sua presença.
             ― Você acha mesmo? - Damian perguntou divertido dando uma olhada rápida para mim.
             ― Ah... sim,é claro - Mariana estava abobalhada - Está até parecendo de verdade.
Disse ela esbarrando na realidade. Damian sorriu daquele jeito devastador e tirou um estojo de 
veludo preto e comprido do bolso.
             ― Isso é para você, feliz aniversário. - Damian disse com todo seu charme e elegância e  
Mariana piscou algumas vezes antes de pegar o presente.
             ― Hã... é... muito o-obrigada. - Ela gaguejou enquanto abria o estojo e eu maneei a cabeça 
sentindo uma ponta de piedade dela.
             ― Nossa que lindo! Obrigada Damian, olha só Lavígnia. - Ela me mostrou a corrente dourada  
que ostentava um pingente de madre pérola em forma de flor com uma pedra brilhante no meio.
             ― Sim,é muito lindo. - Concordei e ela olhou para mim com admiração, aquele colar devia 
custar uma pequena fortuna.
             ― Eu vou lá no banheiro colocar. - Anunciou ela exultante e saiu na direção das escadas,  
voltei a olhar para ele totalmente desnorteada.
             ― Vampiro? Muito original. - Brinquei enquanto ele sorria para mim.
             ― Eu disse que não era muito bom nessas coisas, então achei melhor ser eu mesmo.
Ele falou baixinho e eu mordi o lábio.
             ― Ficou ótimo. - Elogiei tocando a gola de sua camisa. Damian deu uma olhada em mim de  
cima a baixo, seus olhos mostravam admiração.
             ― Você está literalmente divina.  - Elogiou ele e eu ri.
             ― Acha mesmo?
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             ― Sim, você está linda. Meu anjo...
             Damian disse se aproximando de mim e eu sorri, mas ele parou e olhou por cima da minha  
cabeça.  O bom humor sumiu de seus olhos deixando uma espécie de desafio no lugar,  eu virei 
curiosa e vi Neitan perto de mim, ele também olhava para Damian sem muita civilidade.    
             ― Posso falar com você? - Pediu ele olhando em meus olhos, eu suspirei, ainda estava muito 
brava com ele. Olhei para Damian que continuava a encarar Neitan.
             ― Pode me dar um minuto? - Pedi e ele olhou para mim.
             ― Te espero na piscina. - Disse ele antes de sair sem olhar para trás, encarei Neitan que me 
olhava com uma espécie de expectativa frustrada.
             ― O que você quer?
             ― Pedir desculpas pelo que eu falei de manhã, eu não devia ter me metido na sua vida  
daquele jeito.
             ― É, não devia. - Afirmei ainda zangada.
             ― Desculpe é que eu me... preocupei com você. - Confessou ele e aquilo me abalou, pisquei 
algumas vezes enquanto avaliava sua expressão que parecia sincera.
             ― Preocupou-se comigo? - Repeti e ele assentiu.
             ― É, pode me desculpar? - Pediu ele encolhendo os ombros e eu suspirei percebendo que 
realmente gostava dele.
             ― Posso.
             Falei com um sorriso e ele fez o mesmo. Foi aí que parei para reparar na fantasia que ele  
usava,  não era  ruim como ele  havia me dito,  na verdade ele  estava perfeito.  Estava vestido de 
soldado, camiseta e calça camufladas, coturno e cinto pretos. 
             ― Sua roupa está ótima mas... cadê a boina? - Brinquei e ele revirou os olhos.
             ― Por favor, isso já está humilhante demais. - Resmungou ele e eu ri.
             ― Você está ótimo, para de neura. -Afirmei e ele torceu o nariz.
             ― Sei. - Retrucou ele e eu balancei a cabeça.
             ― Estou falando sério Neitan.
             ― Está bem, se você diz... - Ele me olhou de cima abaixo - E você hein? Um anjo, ficou  
perfeito em você. Você está maravilhosa. - Neitan disse parecendo meio sem jeito e eu ergui uma 
sobrancelha.
             ― Hum - Pigarreei - Obrigada... será que podemos fazer um trato?
             ― Trato? - Estranhou ele.
             ― É, que tal evitarmos de brigar por algum tempo? - Neitan riu quando falei mas o assunto  
era sério.
             ― É, acho que é um bom trato, eu concordo. - Ele estendeu a mão que eu apertei.
             ― Então está certo, sem mais brigas.
             ― Sem brigas. - Concordou ele e eu sorri. Então ele me puxou e beijou meu rosto. Ele afastou 
o rosto e olhou em meu olhos, engoli em seco.
             ― Hã... Ótimo, agora eu tenho que ir... - Apontei com o polegar para trás e ele assentiu.
             ― É eu percebi - Ele pareceu não gostar - Tudo bem.
             Ele deu um meio sorriso e virou as costas, franzi as sobrancelhas pensando no que Mariana 
havia me dito sobre ele. Não nem pensar, eu disse a mim mesma enquanto saía pela porta, vasculhei 
o enorme pátio a procura de Damian mas não o encontrei. Então desci pela calçada até a piscina 
grande onde estava o coreto, tinha algumas pessoas vindo de lá, parei perto da passarela de madeira 
que levava até o coreto.
             Olhei ao redor procurando por ele mas não o encontrei em lugar algum. Com um suspiro  
subi a passarela um pouco elevada acima da água e caminhei até o centro da armação de madeira 
toda iluminada. Embora as luzes do clube e da decoração iluminassem muito bem, não conseguiam 
vencer completamente a escuridão que se estendia pelo gramado e pelas árvores. Fiquei parada no 
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mesmo lugar olhando ao redor, ele tinha dito que me esperaria perto da piscina, então achei melhor 
ficar ali mesmo. 
             ― Damian? - Chamei sabendo que em qualquer canto daquele lugar onde ele estivesse,  
poderia me escutar.
             ― Ela disse alguma coisa. - Ouvi a voz dele e me virei, Damian estava ao lado da piscina de 
frente para o coreto, fui até a borda e apoiei minhas mãos na proteção de madeira. Ele estava parado 
na beirada e me olhava com admiração. - Ah, fale outra vez anjo de luz! Pois tu és tão gloriosa nesta noite  
pairando  sobre  minha  cabeça  como  um  mensageiro  alado  do  paraíso,  para  quem  se  elevam  os  olhares  
espantados  dos  simples  mortais  que  caem  de  costas  só  para  contemplá-lo  quando  ele  monta  em nuvens  
vagarosas e desliza sobre o coração do espaço.1 
             Damian disse recitando uma das partes mais lindas de Romeu e Julieta, perdi a respiração  
por um momento. Sua voz sedutora e hipnótica pareceu fazer com que aquela citação ficasse ainda 
mais bela do que quando eu lia. Eu sorri timidamente e abaixei a cabeça.
             ― É, até que a situação é meio parecida. - Eu disse lembrando que na peça; Romeu e Julieta se  
conheceram durante um baile de máscaras.
             ― Bem parecida eu diria.
             Damian corrigiu surgindo atrás de mim, me virei em um sobressalto preocupada que alguém 
o tivesse visto se mover daquela maneira.  Com uma rápida olhada percebi que não havia mais 
ninguém no jardim, todos estavam na festa. Era interessante o contraste entre nós dois, eu toda de 
branco e ele todo de preto, eu de anjo, ele de vampiro.
             ― E no que mais? - Eu quis saber olhando encantada para sua beleza sobrenatural, parecia 
que a cada segundo que se passava eu me apaixonava mais por ele.
             ― Hum... Dois amantes quebrando as regras das suas famílias para ficarem juntos? Não vê 
alguma semelhança? - Damian perguntou tocando meu rosto, eu o olhei pensativa.
             ― Mas nossas famílias não se odeiam. - Argumentei e ele sorriu um pouquinho.
             ― Eles se toleram, mas não acho que isso vá durar muito mais depois que sua família 
descobrir. - Ele disse com suavidade, mas eu sabia o quanto aquilo era sério.
             ― Eles vão surtar. - Presumi com certa preocupação.
             ― Na melhor das hipóteses. - Acrescentou ele e eu suspirei.
             ― Prefiro que eles não saibam.
             ― Algum dia eles vão ter que saber - Ele suspirou - E irão cobrar muito de você.
Avisou ele com pesar enquanto deslizava a mão pelo meu pescoço.
             ― Deixa eu ver... - Olhei para cima enquanto pensava - Eles vão dizer que eu deveria odiar 
você. - Afirmei com base nas coisas que ele havia me contado. Damian me olhou sem dizer nada por 
alguns segundos, enfim pareceu resignar-se e sorriu sem humor algum. 
             ― Exatamente isso. - Confirmou ele e eu suspirei.
             ― Acho que tenho que concordar com você em uma coisa - Falei e ele me olhou surpreso - 
Até que as circunstâncias são bem parecidas com a história de Shakespeare.
             ― Especificamente? - Pediu ele, eu sorri enquanto olhava em seus olhos.
             ― Meu único amor nascido do meu único ódio... Monstruoso para mim é o nascedouro desse amor que  
me faz amar tão odiado inimigo.
             Proferi usando as palavras de Julieta ao descobrir que havia se apaixonado por aquele que  
devia ser seu inimigo. Damian me olhou com a sombra de uma emoção pairando em seu rosto  
perfeito, ele ficou pensativo por alguns segundos enquanto me avaliava ou avaliava a situação.
             ― Agora o antigo desejo em seu leito de morte jaz, e a nova afeição já se oferece para ocupar seu lugar.  
- Recitou ele e eu assenti.
             ― Concordo em gênero, número e grau. - Falei com todo meu coração e um meio sorriso 
brincou em seus lábios.  

1 Romeu e Julieta de Shakespeare. Segundo ato, cena 2.
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             ― Eu já disse como você está linda esta noite? - Perguntou Damian se aproximando mais um  
pouco.
             ― Acho que sim. - Falei um pouco tímida enquanto a música dance era substituída por uma  
mais lenta.
             ― Pode me dar a honra desta dança? - Pediu ele todo sedutor e eu sorri satisfeita.
             ― Certamente. - Concordei aproveitando o clima poético enquanto passava meus braços em  
volta do seu pescoço.
             ― Essa não é sua música preferida? - Indagou ele enquanto enlaçava minha cintura, ficamos 
muito próximos.
             ― Sim... ela me faz pensar em você. - Revelei e ele franziu as sobrancelhas levemente.
             ― Que parte exatamente?
             Damian perguntou tocando levemente meus lábios com os seus, aquilo me atordoou um  
pouco. A música era uma que eu tinha feito questão de colocar na lista da festa e não tinha momento 
mais oportuno para ela tocar do que naquele momento. Sem Ar do De Black.
             ― Todas. - Sussurrei e ele olhou em meus olhos.
             ― Isso é bem abrangente.
             ― Hum-hum, mas... creio que " entre os soluços do meu choro eu tento te explicar, nos seus braços é  
o meu lugar... Você é o encaixe perfeito do meu coração " - É a melhor parte. - Falei e ele me apertou ainda 
mais. 
             ― Claro que esse é o seu lugar, meu anjo... - Ele concordou encostando sua testa na minha e 
ficamos assim durante vários segundos. De olhos fechados, abraçados, seguindo o ritmo da música.
             ― E então? O que aquele seu amigo queria? - Damian mudou de assunto sem esconder o mau 
humor ao mencionar aquele meu amigo.
             ― Você não gosta muito dele não é? - Inqueri sondando seus olhos, ele deu de ombros.
             ― Não. - Confirmou ele e eu revirei os olhos.
             ― Hã... ele só queria se desculpar por uma coisa boba que me disse mais cedo.
             ― Hum. - Foi a resposta dele.
             ― Qual o seu problema com ele? - Eu quis saber.
             ― Esqueça isso, aliás... esqueça ele de preferência - Damian disse me soltando, fato que é  
claro  eu detestei  -  Tenho  uma coisa  para  você.  -  Anunciou ele  tirando  do  bolso  uma corrente 
dourada com um pingente em forma de L cravejado de pedras brilhantes, me surpreendi. 
             ― Que lindo! - Eu disse tocando na letra que o pingente formava - Mas por que isso? O  
aniversário  é  da  Mariana.  -  Lembrei-o  e  ele  franziu  as  sobrancelhas  enquanto  que  com  um 
movimento quase imperceptível colocava a corrente em meu pescoço.
             ― É o motivo pelo qual eu a presenteei, mas com você eu não preciso de motivos.
Damian disse abraçando minha cintura outra vez, eu ri e olhei encantada para o pingente pois era 
muito bonito.
             ― Mas por que a letra L? - Indaguei tocando no pingente.
             ― Por causa do seu nome, Lavígnia é um nome muito bonito sabia? - Ele perguntou  
procurando meus olhos com expectativa e eu dei um meio sorriso.
             ― É, minha mãe sempre dizia is...
              Parei de falar pois de repente minha mente viajou nas minhas lembranças, voltando ao 
passado onde aquelas exatas palavras um dia marcaram uma cena que eu jamais tinha contado para 
ninguém. Olhei confusa para os olhos dele e tudo voltou em um lapso, senti que involuntariamente 
meus olhos marejaram ao fazer a constatação. Parecia impossível, mas eu sabia que era ele.   
             ― Era você?! - Sussurrei emocionada e ele sorriu em resposta.
             ― Pensei que nunca fosse lembrar. - Confessou ele enquanto as cenas de quando me perdi na  
floresta quando era pequena passavam na minha mente.
             ― Foi você quem me salvou naquela noite! - Exclamei lembrando de como eu havia pensado  
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nele, o homem bonito de braços frios. Damian sorriu.
             ― Sabe que nunca deixei de pensar em você desde aquela ocasião? A garotinha que se perdeu 
na floresta por uma borboleta azul - Ele lembrou e depois riu - Quando a vi em seu quarto naquela  
noite  em  que  nos  reencontramos  -  Ele  refletiu  um  momento  -  Francamente,  eu  nem  consegui 
acreditar que a estava vendo novamente. - Relatou ele e eu deixei uma lágrima escapar.
             ― Quais são as chances disso estar realmente acontecendo? - Sussurrei com minha voz  
embargada demais pela emoção.
             ― Não muitas eu diria. - Damian disse enxugando minha lágrima. Eu o olhava de forma 
apaixonada e admirada ao mesmo tempo.
             ― Parece que seu destino é me salvar. - Sussurrei e ele me olhou demoradamente.
             ― Não, meu destino é você. - Corrigiu.
             ― Eu te amo. - Me declarei, sentindo que aquele era o momento mais emocionante da minha  
vida.
             ― Eu te amo... com toda a minha alma. 
             Ele disse enquanto aproximava mais seu rosto do meu, nos olhamos sem falar nada por não 
sei quanto tempo, nossas emoções falavam por nós. Ele sorriu brevemente antes de inclinar-se para 
mim, fechei os olhos na deliciosa expectativa e senti seus lábios tocarem os meus.  Meu coração  
martelou imediatamente e apertei mais meus braços em torno dele. Como sempre, eu me entreguei  
ao seu beijo, mas naquela noite tudo estava mais especial. Pois, parecia que com a morte de Juan, o 
pesadelo tinha finalmente chegado ao fim. Mas eu me perguntava; com tantos mistérios que ainda 
envolviam minha vida... viriam outros?    
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