










                    Ao meu melhor amigo, Deus, a quem devo esta história.

                                                                    †



Segundo algumas culturas, Halloween é o período do ano em que 
                      todas as criaturas do sobrenatural estão soltas na terra para 
                                          fazerem o que quiserem por um dia.
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Capítulo 1

Colégio de Darkwest Falls
Véspera de Halloween

Os corredores borbulhavam com o movimento 
animado dos alunos. Todos estavam ansiosos pela épica festa 
realizada no colégio da cidade todos os anos. O burburinho 
se espalhava pelos grupinhos formados perto das salas, 
porém como em todos os colégios, alguns alunos estavam 
simplesmente sozinhos. Os mais populares se destacavam 
com suas roupas de grife e esnobismo latente. Em uma 
cidade pequena como aquela, onde apenas um colégio 
existia, todos sabiam quem era quem.

—Mal posso esperar por essa festa, é a única noite do 
ano em que meus pais me deixam em paz! - murmurou Kelly 
Vaz, sentando-se na mesa da colega Eveline.

—Coitada de você, devia fazer como eu, sair sem dar 
explicações... pais são muito chatos. - retrucou a loira em seu 
jeito rebelde e mimado enquanto os outros alunos entravam 
na sala do segundo ano. 

—Você só fala isso porque já tem dezoito anos. - 
devolveu ela enquanto retocava o batom olhando no pequeno 
espelho de mão.

—É... a mais velha e sempre mais sexy. - provou Paul 
Bradshaw passando pela loira e puxando de leve uma mecha 
de seu cabelo.

—Eu sei que sou seu sonho de consumo Paul, mas 
esqueça baby, meu coração já tem dono. - afirmou com um 
empinar de nariz enquanto Paul sentava-se atrás dela.

—Lá vem vocês de novo com as conversinhas sobre o 
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capitão do time de basquete. - reclamou ele quando o quarto 
integrante do grupinho mais popular da escola chegou.

—Alguém falou em mim? - Ben Navarro chegou, 
atirando a mochila no chão e deu um beijo discreto em 
Eveline.

—Ei! Na sala de aula não! - repreendeu Kelly.
—Qual o problema? Tá com ciúmes? - provocou Ben.
—Ciúme o quê, garoto? Vai se enxergar... tô poupando 

vocês de uma advertência ou uma suspensão.
—É... se o  professor chegar agora vocês tão ferrados. - 

concordou Paul atirando seu caderno com capa do Iron 
Maden sobre a mesa.

—E isso não seria uma coisa boa logo um dia antes da 
festa de Halloween do colégio. - reforçou Kelly, escorregando 
para sua cadeira assim que o senhor Navarro, professor de 
matemática, entrou no recinto.

—É, você tem razão. Acho que te devo minha vida! - 
caçoou Ben tocando na orelha de Kelly que o afastou com um 
tapa brincalhão.

—Silêncio turma, vamos começar a aula de hoje com 
geometria espacial, abram seus livros na página...

—Com licença, professor. Posso entrar? - murmurou 
timidamente Cindy Lassier, parada na porta de entrada 
apertando seus livros contra o peito.

—Claro Cindy, sente-se e abra seu livro na página 30, 
hoje nós vamos...

—Garanto que ela estava assombrando alguém na 
biblioteca. - sussurrou Paul fazendo os amigos rirem.

—Com certeza, essa garota é muito esquisita. - Kelly 
alfinetou lançando um olhar para a garota de cabelos pretos e 
muito lisos. A mais inteligente da sala e a mais ignorada 
também.  

Cindy Lassier era a filha única do dono do mercadinho 
da rua 1 onde moravam muitos dos alunos de Darkwest 
Falls. Sua mãe era uma dona de casa dedicada e a pequena 
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família era aparentemente feliz. Os pais não sabiam que 
Cindy era uma adolescente frustrada e triste, seus amigos no 
colégio se resumiam a apenas Jamie, sua amiga de infância e 
a bibliotecária. Era alvo constante das gozações dos alunos 
que por alguma razão se consideravam os superiores. Mas na 
maior parte do tempo era simplesmente ignorada pelos 
outros alunos que se limitavam a achá-la esquisita.

Ela era uma bela garota, sem dúvida. Os longos cabelos 
pretos eram tão lisos que faziam inveja das garotas 
dependentes da chapinha. Sua pele branca era perfeita e sem 
uma única espinha, magra como uma modelo de passarela 
talvez fosse sua timidez o que a afastava das pessoas. Ou 
talvez seu jeito soturno de se vestir, quase sempre de preto 
em alusão às suas bandas de Gothic Metal preferidas. Aliás, 
suas músicas eram seu maior refúgio, ela era uma boa garota, 
sempre fora. Mas naqueles dias de véspera de Halloween um 
mau presságio se espalhava lentamente por Darkwest Falls, o 
que era o paraíso para Cindy pois combinava com seu estilo 
sombrio de ser.

Ao fim das primeiras aulas o movimento dos alunos em 
direção ao pátio e à cantina   fazia barulho pelos corredores 
cinzas e enfeitados com morcegos, abóboras, caveiras de 
papelão e teias de aranha. Apesar do frio do outono, o sol 
brilhava radiante num céu azul profundo. Muitos alunos 
aproveitaram unicamente o intervalo para sentar-se à grama 
na frente do prédio grande.

—Vou me vestir de Jéssica Rabit esse ano. - anunciou 
Eveline, tomando seu lugar na mesa da cantina que 
praticamente pertencia a eles. Nenhum aluno se atrevia a 
sentar-se ali sem ser convidado.

—Uhul, não posso perder essa visão. Vai ficar uma 
gata. - assobiou Ben passando o braço em seu pescoço e lhe 
deu um beijo.

—Mal posso esperar para amanhã à noite, o que vamos 
fazer? - Kelly indagou, animada com uma maçã na mão.
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Era clássico para eles desde a oitava série aproveitar-se 
da noite da festa de Halloween para escapar dos pais. Era a 
desculpa perfeita para fazerem o que não era permitido.

—Soube que os nerds do colégio estão planejando 
gravar uma versão de Halloween para Chapeuzinho 
Vermelho. Podemos ir lá zoar da cara deles. - sugeriu Paul 
mexendo em seu celular.

—Ah, fala sério. Que ridículo! - caçoou Eveline.
—Sério mesmo – confirmou ele – sabe que parte do 

meu castigo por ter pichado a porta da diretoria é fazer parte 
do grupo de teatro. Ouvi eles planejando, mas me deixaram 
de fora.

—E é porque te deixaram de fora que você quer se 
vingar? - zombou Ben, ganhando uma careta do outro.

—Deixa de ser mané, cara! A esquisitona vai ser a 
protagonista. - ele indicou Cindy que ao lado de Jamie 
conversava com os alunos nada populares do grupo de teatro 
daquele ano.

—Ah, não brinca? Isso vai ser uma piada! - riu Kelly de 
forma debochada.

—Não podemos perder essa, temos que bancar os 
fantasmas e assustar os idiotas. - convidou Paul.

—Então o que vai ser; gostosuras ou travessuras? - 
decretou a loira.

—Travessuras! - os outros três disseram em uníssono.
—Porque gostosura já é você. - disse Ben olhando de 

forma maliciosa, para a namorada.
—Fora essa gostosura, temos que providenciar outras. - 

indicou Paul.
—Esse ano vai ser mais fácil, ninguém vai ter que usar a 

identidade falsificada pra comprar bebidas. A Eve já tem 
dezoito anos.

—É mesmo, vai ser mole. Mas tenho que comprar longe 
da minha casa, se meus pais me pegarem eu tô morta. - 
declarou ela.
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—Relaxa gata, eu te dou uma carona até o mercadinho 
da rua 1, seus pais nunca estão por lá.

—Não é o mercadinho do pai da esquisitona ali? - 
perguntou Kelly indicando a garota que apertava um livro 
entre os braços enquanto ainda conversava.

—Ah, é sim. Mas de boa, ela não vai entregar a gente. - 
decretou Paul.

—É mesmo, ela é uma panaca. - disse Ben e as risadas 
ecoaram. - Tá legal, então estamos combinados? A travessura 
desse ano será acabar com a festinha dos nerds na... onde eles 
vão estar? - perguntou a Paul.

—Em Black Water. - respondeu ele.
Ora Black Water era uma floresta sombria na entrada 

da cidade, onde muitos aventureiros iam fazer trilha durante 
o verão. Porém durante o outono tornava-se um lugar 
inóspito e evitado. A queda das folhas das árvores e a 
constante neblina tornava o local um tanto fantasmagórico. 
Para ajudar, as lendas inventadas para assustar as crianças 
eram um clássico na pequena cidade. Um antigo e 
abandonado cemitério era a causa de tanto pavor. O próprio 
fora criado em 1876 para abrigar os corpos das vítimas do 
terrível incêndio que destruiu o primeiro asilo da cidade. O 
local estava abandonado há anos e a floresta penalizada o 
envolveu com suas árvores, fazendo-o invisível de qualquer 
ponto da estrada.

—Uau! Super assustador. - Eve constatou erguendo as 
sobrancelhas.

—Bem a cara daqueles estranhos. - Ben concordou.
—Mas... dizem que Black Water é assombrando. - 

observou Kelly com ares de receio.
—Ah qual é beleza? Tá com “medinho”? - Paul caçoou.
—Cala a boca! É claro que eu não tenho medo.
—Então tá... mas vamos fazer nossa festa particular 

primeiro. - Eve falou.
—Querida, essa será nossa festa!
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Ben apontou para o grupo que seria alvo de suas 
gozações na noite seguinte. 31 de outubro, a festa de 
Halloween que fazia parte da tradição da cidade, de modo 
que eram raras as pessoas que não participavam das 
comemorações. Ao menos uma abóbora com uma expressão 
sinistra tinha que enfeitar as casa. Mais ou menos como as 
luzes de natal.

—Está combinado então, nos encontramos na entrada 
de Black Water amanhã à meia noite. - decretou o jovem 
baixinho emagro que usava óculos enormes quadrados e de 
armação preta.

—Nossa! Mas por que tão tarde? - a menina loira 
perguntou receosa.

—Porque todos estarão na festa da escola a essa hora e 
nós teremos sossego para gravar a nossa versão dark de 
Chapeuzinho Vermelho. - respondeu Mick, o magrinho 
moreno e responsável por tudo aquilo.

—Tem certeza que sua mãe consegue fazer uma capa, 
Cindy? - Michele, a loira perguntou.

—Claro, minha mãe adora costurar. Sempre faz nossas 
fantasias. 

Respondeu timidamente, lançando um olhar para sua 
amiga Jamie. A garota que sempre a convencia a sair de casa 
na noite de Halloween para pedir doces. Jamie fora criada 
apenas pela avó e isso sempre a fez uma menina solitária, 
isso até mudar-se para Darkwest Falls. Tornando-se vizinha 
de Cindy, logo as duas se tornaram grandes e inseparáveis 
amigas.       

—Sim, você ficar perfeita como a Chapeuzinho 
sombria, Cindy. - animou-se Jamie.

—Vai mesmo, tomem esse é o texto. - Mick lhes 
entregou algumas folhas onde estavam as orientações sobre 
como todos deveriam agir durante o vídeo.

—Isso vai ser um sucesso no YouTube. - disse Murilo, o 
último integrante do grupo, o rapaz era bem tímido também 
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e seria o responsável pela câmera.
—E que música vamos usar? 
Cindy perguntou, sentindo-se mais animada. Havia 

sido mesmo uma boa ideia de sua professora de literatura, 
incluí-la no grupo de teatro. Havia ajudado muito em sua 
quase inexistente vida social. 

—Guilty do The Rasmus. - respondeu Mick ao soar do 
sinal que indicava o fim do intervalo. - Nos vemos mais tarde 
para ensaiar.

Ele encerrou o assunto e o grupo se dispersou, cada um 
em direção à sua próxima aula.  Jamie – geralmente mais 
animada – não parava de falar sobre o tal vídeo de 
Halloween que participaria na noite seguinte.

—Pode ser nosso primeiro passo para a fama em 
Hollywood. - suspirou Jamie antes de separar-se de Cindy, 
que entrava sorrindo na sala e olhando para baixo. Quando 
um encontrão com alguém fez seus livros caírem no chão.

—Ai... olha por onde anda sua coisa burra! - gritou 
Eveline, chamando a atenção da sala toda para cena.

—Des-desculpe, eu sinto muito. - murmurou Cindy, 
abaixando-se para pegar suas coisas.

—Des-des... e ainda nem sabe falar direito. - debochou 
ela fazendo alguns rirem para humilhação total da garota que 
murmurou outro pedido de desculpa e foi sentar-se em seu 
lugar de sempre. Na frente da mesa do professor – Sua nerd 
esquisitona...

Eve saiu murmurando mal humorada pelo 
insignificante incidente. Desde o jardim de infância, Eveline 
sempre dera um jeito de transformar a vida escolar de Cindy 
num inferno. Colocando apelidos constrangedores devido a 
sua magreza e palidez, tachinhas em suas cadeiras, riscos em 
seu armário e tudo mais quando alguém possa fazer para 
discriminar outro. Mas o pior, era com certeza ser a linda e 
loira namorada de seu amor platônico, Ben o capitão do time 
de basquete e dono de lindos olhos azuis profundos que 
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encantavam Cindy desde a primeira vez que se viram ainda 
crianças.  

Cindy sentia-se muito mal diante da mais recente 
agressão de Eve. Segurou as lágrimas durante toda a aula e 
manteve os olhos baixos o tempo todo, mesmo que ninguém 
a olhasse. Temia que se alguém tocasse no assunto fosse 
desmoronar em prantos ali mesmo, tornando pior sua cena 
humilhante. Graças aos céus, Eve e sua trupe de delinquentes 
populares tinham a última aula em uma sala diferente. Porém 
ao fim dos períodos, o inevitável aconteceu, como em outras 
milhares de vezes durante sua vida escolar, Cindy trancou-se 
no banheiro para chorar. O banheiro da ala de teatro era mais 
seguro agora, gentinha como Eve e os outros não eram do 
tipo de gostar de peças teatrais.

—Cindy, você está aqui? - Jamie entrou no banheiro 
enquanto ouvia soluços abafados. 

—Estou. - respondeu ela entre soluços do outro lado da 
porta Jamie revirou os olhos, já imaginava o motivo.

—Foi aquela vadia loira e sua gangue de novo? - 
indagou ela já sabendo a resposta.

—Sim... ela me humilhou de novo, Jamie. Eu odeio ela! 
Odeio Eveline Moore! Odeio! - gritou Cindy enquanto dava 
murros na porta.

—Ai Cindy, pare com isso, não vai conseguir muita 
coisa machucando sua mão aí.

—Mas vai ajudar a descarregar minha raiva. Estou 
imaginando a cara dela aqui. - respondeu ela sentando-se na 
tampa da privada. Jamie suspirou.

—Olhe, não tenha dúvidas que o dia que você resolver 
socar a própria em carne e osso, burrice, esnobismo e água 
oxigenada eu a ajudo. - disse Jamie fazendo a miga sorrir – 
Agora saia já daí garota, você tem que lavar o rosto e se 
preparar para ser a estrela do nosso vídeo de Halloween.

Depois de alguns hesitantes segundos, Cindy saiu do 
pequeno cubículo e encontrou a amiga com um sorriso terno. 
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As duas se abraçaram enquanto Jamie murmurava palavras 
de consolo para a amiga que jamais reagira às agressões de 
Eveline e sua gangue, como costumava chamá-los.

—Agora – Jamie afastou-se – lave já esse rosto e trate de 
ficar linda, temos muito que ensaiar. 

 Ela incentivou ganhando outro sorriso da jovem. Logo, 
envolvida com os preparativos para o famoso vídeo, Cindy 
esquecera-se por algum tempo do desagradável 
acontecimento de mais cedo. 
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                                                          Capítulo 2

31 de outubro, Halloween

Finalmente o tão aguardado dia em Darkwest Falls 
havia chegado. O sol ia e vinha num céu que oscilava entre 
nuvens brancas e cinzas, mas nem mesmo uma tempestade 
tiraria da cidade o ânimo para aquela festa. Crianças corriam 
pelas ruas exibindo suas fantasias, parentes chegavam na 
casa de outros com comidas e bebidas. No centro da cidade 
uma grande fogueira seria acesa para a tradicional “queima 
das bruxas”, algo remetido à inquisição. Já que a maior parte 
dos habitantes descendia da Europa, porém agora era jogadas 
nas chamas apenas bonecas, eles acreditavam que isso traria 
sorte para a cidade.

É claro que não havia aula num dia tão especial, mas o 
colégio estava aberto. Alunos responsáveis pela organização 
da festa entravam e saíam do ginásio abarrotados de caixas. 
Um rádio estava ligado e músicas góticas influenciava o 
clima de humor sombrio pelo lugar, a festa da escola também 
era tradicional, embora só mesmo em sua maioria, alunos 
compareciam. Mas também era considerável o número de ex-
alunos e professores por lá, como um todo, a cidade ficava 
em festa. Cindy passou o dia com Jamie e os outros três 
integrantes do grupo de teatro. Apenas eles aceitaram fazer o 
vídeo, os outros haviam preferido ficar na festa e Paul 
Bradshaw... bem, ele não havia sido convidado.

Sua presença no grupo havia sido um castigo do diretor 
depois que Paul havia pichado a porta de sua sala. Paul fazia 
questão de ser desagradável e frequentemente se fazer 
superior aos outros que preferiam ler peças de Shakespeare 
do que jogar videogame e beber cerveja. De modo que ele não 
era bem aceito pelo grupo, especialmente por sua aversão 
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inexplicável à tímida e inofensiva Cindy, que já conquistava 
afetos em seus ensaios para a peça de primavera. Ela havia 
ganhado o papel principal em Macbeth e chamava a atenção 
em sua atuação brilhante como a maldosa Lady Macbeth. 
Mesmo com a insistente perseguição por parte dos alunos 
insuportáveis, Cindy estava feliz com esses acontecimentos. 
Tinha sido uma descoberta que uma garota tão tímida de 17 
anos fosse uma atriz em potencial.

Ela já imaginava a felicidade de seus pais  sentados na 
primeira fila do auditório vendo atuar em Macbeth. Já 
esperava a chuva dos flashes da câmera fotográfica de sua 
mãe e os aplausos e assobios de seu pai. Estava tudo indo tão 
bem que apenas coisa faria tudo ser perfeito; a atenção de Ben 
e seus lindos olhos azuis. Mas Cindy sabia que isso era 
praticamente impossível, ele namorava com a insuportável 
Eveline e na verdade, nem mesmo se estivesse solteiro 
olharia para ela. Cindy maneou a cabeça e voltou sua atenção 
para o ensaio com o grupo, que acontecia atrás da escola.

—Já decidiu que fantasia vai usar? - perguntou Kelly, 
falando com Eve ao celular.

—Ah... vou ficar com a de Jéssica Rabit mesmo. Acho 
que vai ficar perfeita em mim, mas e você já escolheu? - 
indagou ela enquanto se olhava no espelho se seu closet, 
experimentando roupas.

—Hum... nenhuma – respondeu ela passeando pelo 
pátio do colégio, ela queria acompanhar as preparações para 
a festa que aconteceria mais tarde.

—O quê?! - gritou a outra do outro lado da linha – 
Como assim não vai usar uma fantasia? Sempre fazemos isso!

—Eu sei mas... sei lá. Já vou fazer dezoito anos anos que 
vem. Acho que não sou mais tão criança para usar fantasias. 
Só falta pedirmos doces por aí.

—Retire o que disse agora mesmo ou nunca mais falo 
com você! Como pode falar isso? É um clássico em Darkwest 
Falls usar fantasia no Halloween! - berrou meio histérica.
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—Ai relaxa, não é pra tanto drama! - repreendeu ela, e 
ao olhar para o lado viu Cindy e os outros ensaiando seus 
movimentos para seu futuro projeto que pretendia sabotar – 
Ai você nem faz ideia da cena patética que estou vendo.

—O quê?
—A esquisitona e os outros ensaiando aquela porcaria 

atrás do colégio!
—Ai, jura? Que cômico. - caçoou ela.
—Sim... estão pagando o maior mico. Mas esqueça eles, 

há que horas vamos sair?
—A festa do colégio começa às sete, teremos que ficar aí 

por um tempo. Pode ser que nossos pais resolvam checar 
onde estamos.

—É mesmo... mas depois estremos livres! - comemorou 
Kelly sem fazer ideia do modo como aquela noite acabaria.

—Tá, então eu vou falar como Ben e a gente te pega em 
casa as sete mesmo, depois passamos na casa do Paul.

—Tá certo.
—E arranje uma fantasia! Não vá quebrar nossa 

tradição. - apontou Eve e a outra revirou os olhos.
—Vou ver o que posso fazer, até mais.
—Até.
Eve encerrou a ligação e Kelly sentou-se no banco ao pé 

de uma árvore, enquanto espiava o grupo de teatro se 
divertir. Sua mente tramava uma maneira de estragar a noite 
deles e fazê-los passar vergonha. Talvez pudesse levar sua 
câmera e gravar às ocultas o making-off do vídeo deles, ou 
talvez ela e os outros pudessem fazer barulhos pela floresta 
só para deixá-los morrendo de medo e depois tirar bastante 
sarro deles. A forma não importava, o que mais importava 
era que aquela noite seria muito divertida. Pensava Kelly 
enquanto lançava um olhar maldoso sobre eles.

—Ai, só o que faltava – Jamie observou irritada – a 
bruxa número dois está nos espionando.

—Quem? - interessou-se Mick.
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—Como quem?! A que vem depois da número um, 
oras. É aquela tal de Kelly idiota. - respondeu ela virando as 
costas para a garota que logo se levantou e distanciou-se 
deles.

—Ah, não ligue para ela. No mínimo deve estar curiosa 
porque aquele Paul deve ter contado sobre nosso projeto. - 
disse Mick.

—Com certeza – afirmou Michele – Cindy, você já 
decorou a música?

—Sim – ela respondeu ainda tímida – na verdade 
conheço ela desde pequena. Meu pai lia Chapeuzinho 
Vermelho para mim antes de dormir.

—Perfeito! Cante pra gente. - pediu a garota e Cindy 
ficou vermelha como um tomate.

—Mas aqui? - relutou ela.
—Claro, não vai dizer que está com vergonha? Mas 

você é a estrela do vídeo e da peça de primavera menina! 
Vamos lá, bora jogar essa timidez fora! - Jamie a incentivou 
batendo palmas.

—E como você gosta de música gótica, tenho certeza 
que pode cantar de um jeito bem sombrio, assim fica mais 
dark nosso vídeo. - supôs Murilo, testando sua câmera 
filmadora fazendo alguns takes do ensaio.

—Então está bem... hum,hum... - pigarreou Cindy antes 
de soltar sua voz doce e arrastada que fazia a melodia do 
clássico ficar um tanto assustador – Pela estrada afora eu vou 
bem sozinha/ levando esses doces para a vovozinha/ ela mora longe /  
o caminho é deserto/ e o lobo mau passeia aqui por perto. - 
completou ela morrendo de vergonha, mas os aplausos dos 
amigos a fizeram sorrir.

—Ficou incrível! - alguém disse.
—Você vai ser a Chapeuzinho mais sombria da história! 

- animou-se Mick.
—Perfeita! - completou Michele.
—Obrigada. - proferiu Cindy abaixando os olhos.
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—Bem, então nos vemos mais tarde na festa daqui da 
escola, depois vamos para Black Water. - orientou Mick com 
seu jeito de líder e todos assentiram.

—Tudo bem então... - até mais tarde. - alguém se 
despediu o o grupo se dispersou.

—Estou tão animada! Esse vai ser o melhor Halloween 
da minha vida! - disse Jamie, enquanto ambas caminhavam 
pela grama.

—Eu também, essa ideia de vídeo do Mick foi genial, 
estou ansiosa por esta noite. - disse Cindy.

—Sua mãe já costurou sua capa?
—Não, ela vai comprar o tecido hoje...
—Tomara que ela encontre, as lojas ficam vazias hoje, 

todo mundo deixa pra fazer suas fantasias em cima da hora. - 
observou Jamie meio receosa.

—Não se preocupe, acho que ela até já comprou. - 
Cindy tranquilizou-a, espiando o relógio.

—Ah, não se esqueça de que tem que ter uma cestinha e 
um vestido curto preto e rodado. - recomendou Jamie 
parecendo uma figurinista de Hollywood. Cindy riu com esse 
pensamento.

—Tá bem, não vou esquecer.
—Promete, hein? - Jamie apontou o dedo para a amiga.
—Prometo! - Cindy levantou a mão em juramento e 

Jamie riu.
—Tenho que ir ao mercado comprar umas coisas que 

minha vó pediu – ela parecia aborrecida – nos vemos mais 
tarde?

—Claro, tenho que arrumar meu quarto hoje senão 
minha mãe me mata. - ela revirou os olhos enfadada.

—Está bem, até mais.
—Até.
Despediram-se e cada uma fora cuidar de suas 

ocupações. Porém o tempo estava parecendo ainda não 
querer colaborar com o clima de festa, o sol escondia-se atrás 
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das nuvens e aparecia por diversas vezes. Algo no clima 
parecia inconstante, de novo um mau presságio se 
espalhando pela cidade? Não na opinião das crianças que 
pulavam pela contentes pela rua indo de casa em casa com a 
clássica fase: Gostosuras ou travessuras. A fogueira tradicional 
já estava acesa e músicas soavam de quase todas as casas. 
Festas particulares dividiam a comemoração com as festas 
públicas pelas ruas da pequena Darkwest Falls.

O colégio parecia um lugar assombrado. O trabalho 
fora muito bem feito pelos alunos da comissão organizadora. 
O ginásio estava todo enfeitado e dividido em cenários que 
iam desde um cemitério assustador ao castelo do Drácula. 
Havia uma enorme tigela com ponche de frutas e muitas 
coisas para comer. Embora se visse muita cerveja em lata nas 
mãos dos alunos mais espevitados.

—Argh! Isso tem gosto de suco. - observou Kelly, 
fazendo uma careta para o copo descartável e transparente 
em sua mão.

—Relaxa gata, prova um pouco disso. - Paul colocou 
uma dose de tequila em seu copo, Kelly que havia se 
fantasiado como a personagem principal do filme 
Bonequinha de Luxo, levou o copo ao lábios pintados de 
vermelho.

—Hum... muito melhor. - animou-se ela dando um 
sorriso para ele que havia encarnado um zumbi.

—Com certeza... ei, onde se meteram Ben e a Eve?
—Ah, devem ter ido se agarrar no banheiro do ginásio. 

- respondeu ela revirando os olhos.
—E Kelly, você está ótima com essa roupa. - elogiou 

Marissa Miller, capitã das líderes de torcida e membro de 
elite da classe dos populares da escola.

—Ah, você acha mesmo? Obrigada.
—Está arrasando mesmo, vocês podem passar lá na 

minha casa mais tarde. Vou dar uma festinha paralela a essa. 
- convidou a loira com um sorriso hiper branco.
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—Vai ser ótimo, nós vamos sim.
Respondeu Kelly e trocou um olhar satisfeito com Paul. 

Entrar para as líderes de torcida era seu único projeto não 
realizado, ser amiga de Marissa iria ajudar bastante nessa 
empreitada.

—Enquanto aqueles dois não aparecem, que tal nos 
divertimos um pouco, hein? - convidou Paul se balançando 
ao ritmo de Thriller do Michael Jackson que embalava o 
salão. Ela sorriu e pegou a mão do amigo, ambos sumiram 
em meio à pequena multidão que dançava.

—Aiiiiiii... vamos logo Cindy! Estamos atrasadas! - 
Jamie chamou pela terceira vez impaciente.

—Já vou, espera! Tô terminando minha maquiagem. - 
respondeu Cindy dois minutos antes de sair do  banheiro – E 
então?

Perguntou ela saindo e girando sem seu vestido curto e 
rodado. A maquiagem em tons de preto e cinza contrastaram 
com sua pele branca e seus cabelos lisos estavam 
parcialmente presos para trás.

—Oh! Você está linda! - exclamou Jamie cobrindo os 
lábios com a mão. Ela sempre dizia à amiga que devia andar 
arrumada e maquiada, pois nem mesmo a Eve oxigenada e 
Kelly a esnobe, ganhariam de sua beleza.

—Obrigada, você também está ótima com essa fantasia 
de Branca de Neve. Parece que estamos homenageando os 
clássicos infantis esta noite. - observou Cindy.

—É mesmo – Jamie riu para logo depois ficar séria – Oh 
minha nossa! Cadê sua capa? Não pode ser a Chapeuzinho 
Vermelho sem uma capa! - desesperou-se.

—Fique tranquila, minha mãe já deve estar terminando. 
Ela ficou de comprar minha cesta também. - respondeu ela 
indo para a porta – Vamos lá ver se ela terminou.

—Claro. - concordou Jamie e logo as duas entravam na 
sala onde a mãe de Cindy estava.

—Mãe, já terminou minha fantasia? - ela indagou 
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olhando ao redor.
—Ah, sim ficou linda, querida. Vou pegá-la para você. 
Ela disse abrindo um baú grande  e velho que fazia 

parte da decoração da casa. Cindy e Jamie trocaram um olhar 
ansioso para logo depois deixarem o queixo cair diante de 
uma linda e reluzente capa de cetim... roxo!  

—Oh mãe! - apavorou-se Cindy diante do olhar 
conformado da mãe.

—Mas... mas... - balbuciava Jamie totalmente pasma.
—Eu sei que você pediu uma capa vermelha, mas não 

tinha mais tecido dessa cor na loja – justificou-se a mulher – 
então achei que você gostaria dessa cor, filha.

—Mas mãe... como vou ser a Chapeuzinho Vermelho 
com uma capa roxa?

—Eu sinto muito Cindy, mas ou era essa cor ou nada. 
-terminou ela largando a capa nas mãos da filha, Jamie estava 
sem palavras.

—Pelo menos conseguiu a cestinha? - Cindy perguntou 
meio receosa.

—Claro que sim, está aqui. - a mulher lhe entregou uma 
cestinha de vime... preto.

—Oh...
Cindy murmurou desconsolada e lançou um olhar 

perdido para Jamie que suspirou e deu de ombros em 
resposta.

—Bem... é pra ser a versão sombria da história então... 
acho que até que combina, né? - Jamie falou finalmente.

—Sinto muito não ter feito como você queria, filha. - 
desculpou-se a senhora Lassier com um pigo de tristeza na 
voz e no semblante também.

—Ah mãe... - Cindy correu para abraçar a mãe e a 
beijou com carinho – Ficou perfeito! Jamie tem razão, essas 
cores são sombrias mesmo. Combina perfeitamente com o 
que vamos fazer!

—Ai que bom... - disse a mulher vendo a filha vestir a 
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capa que lhe caíra perfeitamente bem, e com a cestinha na 
mão, Cindy deu uma volta.

—Como estou? - perguntou, feliz.
—Linda! - as duas responderam em uníssono. - Agora 

vamos que a noite está só começando! - continuou Jamie, 
meio ansiosa.

—Sim, vamos – Cindy concordou e foi dar outro beijo 
em sua mãe – Eu te amo, prometo que não volto tarde.

—Tudo bem, meu bem eu também a amo. E passe no 
mercadinho e diga pro seu pai não demorar muito.

—Está bem, mãe. Tchau...
—Até mais senhora Lassier.
Jamie despediu-se e as duas saíram porta afora. A 

senhora Lassier ficou parada na porta olhando sua querida 
filha caminhar pela calçada em direção ao mercadinho do 
pai, naquele momento sentiu um aperto gelado em seu 
coração, mas não saberia explicar o que era. Talvez apenas 
uma preocupação de mãe, ao ver sua filha única saindo para 
uma noite de festa ou talvez... fosse apenas uma preocupação 
descabida, pois Darwest Falls era uma cidade tranquila e 
segura. O trabalho do xerife da Comarca na maior parte do 
tempo era ficar comendo rosquinhas e tomando café. Com 
um suspiro conformado, a mulher entrou fechando a porta 
atrás de si. 

Quando chegavam no mercadinho do pai de Cindy, ela 
e Jamie reconheceram o carro verde que pertencia ao pai de 
Ben Navarro. Puderam também reconhecer Kelly e o próprio 
Ben lá dentro enquanto uma música tocava alta e eles riam 
muito, pareciam bêbados e era apenas o começo da noite. As 
duas trocaram um olhar incomodado e entraram no 
estabelecimento. Quando faziam isso tiveram a infelicidade 
de cruzar com Eve e Paul que carregavam um engradado de 
latinhas de cerveja e uma garrafa de tequila. A loira – mais 
vulgar do que nunca na opinião de Jamie e Cindy – lançou 
um olhar de deboche nas duas garotas e ela e Paul passaram 
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rindo por elas.
—Ai que ridículo! - exclamou Eve entrando no carro e 

ainda rindo.
—O quê? A Chapeuzinho Roxo? - caçoou Ben.
—Ah vocês viram? - Paul perguntou, sentando ao lado 

de Kelly no banco de trás.
—É claro que vimos, fala sério como esses nerds são 

esquisitos. Não iam fazer Chapeuzinho Vermelho? - debochou 
Kelly e todos soltaram gargalhadas histéricas.

—São uns idiotas! - depreciou Paul abrindo sua terceira 
lata de cerveja.

—E como! Agora vamos, temos muito que curtir esta 
noite. - falou Ben dando partida no carro que saiu dando 
trancos.

—Idiotas! Não ligue para eles Cindy, para desesperados 
como eles tudo é razão de deboche. - sussurrou Jamie ao ver 
que a amiga ficara abatida com o olhar e as gozações dos 
outros.

—É o fim da picada! Jovens que mal completam dezoito 
anos já são autorizados pela lei a comprar bebidas alcoólicas, 
se fosse por mim eu não vendia, não vendia mesmo! - 
comentou o senhor Lassier ao ver as meninas se 
aproximando.

—Se não fosse aqui, comprariam em outro lugar senhor 
Lassier, são uns gambás. Não se culpe. - justificou Jamie com 
sua pontadinha de ironia bem conhecida por ele.

—Pois é... tristemente essa é a realidade. Mas como 
estão belas minhas damas! - ele elogiou e as meninas deram 
uma voltinha.

—O senhor acha mesmo, pai?
—É claro que sim, minha filha. Você está linda com essa 

fantasia de... de... de que está fantasiada? - desistiu ele 
coçando a careca e Cindy deixou os ombros caírem e Jamie 
suspirou.

—De Chapeuzinho Vermelho, pai, só numa versão 
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sombria, entendeu? Halloween, sombrio... - ela girou dois 
dedos no ar indicando a evidente ligação dos elementos.

—Ah sim... claro. - concordou o homem mesmo sem 
entender muito bem.

—E então, o que vai ser? Gostosuras ou travessuras? - 
brincou Cindy, estendendo sua cestinha para o pai que sorriu 
e correu para o balcão.

—Prefiro gostosuras! Conheço muito bem as 
travessuras de vocês duas e não quero me arriscar. - 
respondeu ele brincalhão enquanto colocava um punhado de 
balas e chocolates na cestinha da filha e dava um saco de 
doces para Jamie que sorriu feliz.

—Essa é uma decisão muito sábia, senhor Lassier. Estou 
bem maquiavélica esta noite. - falou Jamie fazendo um olhar 
medonho.

—Oh, que bom que estou livre então. - ele riu e Cindy o 
abraçou.

—A mamãe pediu para o senhor ir logo para casa, pai. 
Não trabalhe muito, hoje é noite de festa.

—Tudo bem, filhinha, já estou indo para casa. Temos 
um encontro com algumas tortas e assados na casa da sua vó. 
- ele apontou o dedo.

—Ah é mesmo... já vou indo então, eu te amo pai.
—Também te amo minha pequena e não chegue muito 

tarde em casa, está bem?
—Está bem, pai. Até mais tarde.
—Até mais, senhor Lassier.
—Divirtam-se meninas.
Despediu-se ele vendo as meninas saírem alegres 

comendo o chocolate que haviam ganhado. Ele sorriu e 
maneou a cabeça pensando em como amava sua filha, sua 
pequena como sempre a chamara e mesmo agora com Cindy 
medindo um metro e setenta e três, a chamava assim.  
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                                           Capítulo  3

Noite de Halloween

A música soava alta, alunos, ex-alunos e até mesmo 
professores espalhavam-se pela escola. O ginásio estava 
fervendo, o pátio estava repleto de pessoas conversando, 
alguns já bêbados estavam deitados na grama, outros se 
beijavam e outros dançavam em pequenos grupinhos. Cindy 
e Jamie deram uma olhada por ali e decidiram ir ao centro da 
cidade para a queima das bruxas. Embora Cindy achasse 
aquilo um idiotice total, ela não tinha nada contra as bruxas e 
não gostava muito de atirar as bonecas na fogueira. Mas 
sendo uma tradição na cidade, ela pelo menos devia 
reverenciar o evento com sal presença.

O clima por lá era o mesmo da escola. Música, danças, 
bebidas e doces, muitos doces e fantasias. A fogueira ardia 
devorando furiosamente a madeira que era seu combustível. 
As crianças brincavam e adultos e jovens se divertiam tirando 
fotos e dançando. Jamie comprou uma bruxa de pano numa 
lojinha, para participar da queima. Mas Cindy resolver não 
participar, só olharia.

—Ai Cindy! Vamos, entre no clima! - Jamie a 
incentivou, ganhando apenas um revirar de olhos.

—Não tenho nada contra as bruxas, Jamie. Não vou 
queimar uma. - respondeu ela.

—Shhhhhhhhh – a outra a repreendeu – fale baixo, que 
ser jogada na fogueira também?

Cindy riu e voltou seu olhar para o céu. A brilhante lua 
cheia, imitava o sol do dia, escondendo-se atrás das nuvens e 
voltando várias vezes. As nuvens brancas passavam 
flutuando por ela como se fosse neblina. Cindy soltou um 
longo suspiro injustificado e de repente, sentiu muita falta 
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dos pais. Algo estranho e gelado apertou seu coração, de 
súbito teve a terrível sensação de que nunca mais iria vê-los. 
Olhou para Jamie sorrindo ao seu lado enquanto jogava sua 
boneca no fogo assim como várias outras pessoas. Ela era a 
melhor amiga que alguém poderia ter e Cindy a amava 
muito. Sua pele clarinha e cabelos castanho chocolate lisos 
como os seus, as faziam mentir que eram irmãs quando 
pequenas. Embora Jamie sempre tivesse sido alguns quilos a 
mais que ela, podia facilmente pertencer ao grupo dos 
populares do colégio. Mas o laço de amizade que as unia era 
mais forte que tudo.  

Cindy olhou novamente para a lua que agora brilhava 
totalmente sem as nuvens em sua volta. O frio a atingiu e ela 
puxou mais sua capa de cetim fechando-a em volta de seu 
corpo. Depois de vários minutos, a voz de Jamie a trouxe de 
volta à realidade.

—Ai... não aguento mais comer doces. - revelou ela 
alisando o estômago e Cindy riu.

—Os meus estão quase todos aqui. - observou, 
espiando sua cestinha preta.

—Hum... acho melhor irmos pro colégio... são onze e 
vinte e sete. O pessoal já deve estar indo pra lá.

—Vamos todos juntos pra Black Water? - indagou 
Cindy.

—Claro! Não dá pra ir sozinha né? Dããããã...
—Ué mas por quê?
—Como assim “por quê?”, pode ser perigoso. - disse 

Jamie.
—Perigo em Darkwest Falls?! - Cindy riu.
—Ué... perigo existe em todo lugar sua boba, vai se 

saber quantos malucos vem para cá por causa da festa. - 
retrucou Jamie – Agora vamos, vem.

Jamie agarrou o braço da amiga e juntas cortaram por 
entre a multidão em direção à escola.

—O que estamos fazendo aqui? - retrucou Eve com a 

                                                         †  30 †  



                                                  O Halloween de Darkwest Falls
                                                                                Ana Rodrigues

língua pesada devido ao álcool.
—Fantasia de Halloween, gata. - respondeu Ben tão 

bêbado quanto ela, encostando-a numa lápide e beijando-a de 
forma selvagem.

Os quatro amigos depois de beberem quase tudo que 
haviam comprado, se embrenharam em Black Water. 
Perdendo o rumo, acabaram no antigo cemitério no coração 
da floresta. As várias lápides cinzas fincadas no chão 
dividiam o espaço com dois grandes jazigos e entre eles uma 
pequena capela, cuja porta havia se deteriorado há muito 
tempo e as paredes estavam marcadas pelo mofo. O lugar era 
assustador e frio, silencioso e com a iluminação oscilante da 
lua cheia, as sombras que se projetavam pelo chão num vai e 
vem inquietante. Se não estivessem bêbados, Ben; Eve, Kelly 
e Paul jamais teriam ido até lá. O plano de estragar o projeto 
do grupo de teatro havia sido sabotado pelo seu próprio 
exagero.

—Ai... não gosto daqui... quero ir embora. - desejou 
Kelly abraçando o próprio corpo.

—Ah para com isso, amor. Vem aqui que eu te protejo. - 
disse Paul tentando abraçá-la e sendo repelido com um 
empurrão.  

—Tenho que beber muito mais pra querer ficar com 
você, Paul! - retrucou ela.

—Hul, assim você parte meu coração. - debochou, 
tomando mais um gole de tequila – Toma, você pre cisa beber 
mais então. - ele deu a garrafa de bebida para ela que virou 
um longo gole.

—Onde estão aqueles nerds idiotas e a Chapeuzinho 
Roxo pra gente zoar? - indagou Paul com a voz arrastada.

—Talvez tenham parado no caminho para espantar os 
fantasmas da floresta. - disse Eve e todos caíram numa 
gargalhada histérica, não pela piada mas por efeito da 
bebida.

—É mesmo.
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—Aqueles esquisitões assustam até os mortos mesmo! - 
completou Ben.

—Buuuuuuu... socorro, humanos esquisitos, 
buuuuuuuuu... - Eve imitou e todos riram ainda mais.

—Me dá mais um gole disso. - Ben cambaleou e tirou a 
garrafa da mão de Kelly.

—O quê?! - falou Jamie ao celular – Mas como assim? 
Não pode fazer isso sozinha? - pausa – Está bem, estou indo...

—O que aconteceu? - indagou Cindy, uns trinta 
minutos depois que estavam na festa da escola.

—Minha avó está quase incendiando a casa tentando 
usar o micro-ondas! Vou ter que ir até lá correndo... você me 
espera aqui? - respondeu aborrecida e ansiosa.

—Mas o Mick disse para nos encontramos em Black 
Water à meia noite! Vamos nos atrasar, estamos a pé. - 
lembrou Cindy e Jamie deixou os ombros caírem.

—Oh droga! 
—Não se desespere, vamos fazer assim; eu vou na 

frente e você me encontra lá depois que pegar o carro da sua 
avó.

—E ficar sozinha na floresta?! Você tá louca!
—Ai, não seja exagerada, que perigo pode haver? - 

Cindy achou um exagero a preocupação da amiga.
—Não seja teimosa, Cindy! Não vai sozinha!
—Olha, prometo que vou andando bem devagar e não 

entro na floresta antes de vocês chegarem, certo? - ofereceu 
ela diante da ansiedade de Jamie que suspirou revirando os 
olhos.

—Aiiiiiii, está bem! Te vejo lá daqui uns vinte minutos.
—Certo, até lá.
Cindy concordou e Jamie saiu correndo pela calçada 

para ir em socorro da avó, mas de repente parou e voltou. 
Correu de volta até Cindy e a pegou de surpresa ao lhe 
abraçar com força.
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—Prometa que vai tomar cuidado. - Jamie pediu sem 
soltar a amiga que riu.

—Eu prometo, fique tranquila, o que pode acontecer? - 
Cindy sorriu.

—Só prometa que não vai entrar na floresta sozinha, 
prometa! - pediu.

—Eu prometo. - ela reafirmou e Jamie suspirou.
Então correu com pressa em direção à sua casa. Cindy 

espiou o relógio do seu celular e viu que faltavam dezenove 
minutos para a meia noite, horário em que começaria os 
preparativos para o tão esperado vídeo da Chapeuzinho 
sombria. Então ela foi aos poucos distanciando-se da escola e 
logo da cidade. Não demorou muito para ela alcançar a 
estrada de mão única que dava acesso à entrada de Darkwest 
Falls. Andava sozinha e não sentia medo disso, pelo 
contrário, o silêncio e a solidão lhe faziam muito bem. O ir e 
vir da lua cheia entre as nuvens lhe faziam companhia e tudo 
mais era escuro e a voz de Cindy cantarolando a música de 
sua personagem.

—Pela estrada afora eu vou bem sozinha / levando esses 
doces para a vovozinha / ela mora longe / o caminho é deserto / e o 
lobo mal está aqui por perto.   
 Sua melodia ecoava sinistra pela mescla da 
infantilidade com a escuridão da floresta dos dois lados da 
estrada. Seu celular tocou e ela levou um pequeno susto antes 
de tirá-lo de sua cestinha. Era Mick, avisando que seu carro 
estava preso no centro da cidade, ele não contava que ruas do 
seu trajeto estariam bloqueadas. Resumindo; ele e os outros 
dois não tinham certeza de que horas conseguiriam chegar. 
Mick garantira que se demorasse mais de trinta minutos, 
todos iriam a pé. Cindy então se viu sozinha na frente de 
Black Water, e estaria só por pelo menos uma hora. Ela 
suspirou e sentou-se em uma pedra.

Ali ficou ainda cantarolando sua musiquinha e olhando 
para a lua cheia e brilhante, um carro passou fazendo barulho 
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e logo desapareceu na direção da cidade vizinha; St. 
Matthew. Logo depois, o silêncio voltou. Cindy estava calada 
e por isso mesmo o som vindo de dentro da floresta lhe 
chamou a atenção. Era vozes e risos, pareciam longe e 
vinham da direção do antigo cemitério. Cindy era 
provavelmente a única jovem da cidade que conhecia muito 
bem o caminho para lá, era um lugar tranquilo onde ela 
costumava passar horas escrevendo suas músicas.

Levantou-se e tentou espiar por entre os troncos 
enegrecidos pela noite, mas nada viu. Caminhou alguns 
passos e lembrou-se do que prometeu a Jamie. Mas estava 
curiosa e conhecia muito bem o caminho para ir e voltar sem 
ser vista, pois pensava que poderiam ser jovens que de tão 
bêbados haviam se perdido na floresta e não conseguiam 
encontrar o caminho de volta. Ela poderia ajudar. E 
impulsionada por esse pensamento, descumpriu sua 
promessa e entrou na floresta. Por vários minutos caminhou 
não ouvindo mais nada.

—Olá? - disse ao se aproximar do cemitério.
—Olha quem está aqui, a Cindy Chapeuzinho Roxo! - 

ridicularizou Eve ao vê-la. Cindy arrependeu-se 
imediatamente de ter ido ali, vendo que eles estavam 
bêbados, deu as costas.

—Ah, que isso Cindy. Por que não fica aqui com a 
gente? - Ben perguntou, passando o braço nos ombros dela e 
com isso a trouxe de volta para o cemitério.

—Me solta! - ela pediu tentando tirar o braço dele.
—Ihhhhhh olha só, ela está bravinha. - Kelly riu, se 

equilibrando  nos próprios pés como se estivesse numa corda 
bamba.

—Não, não vai não – Paul falou puxando a capa de 
Cindy – bebe umas com a gente, hein? - ele tentou colocar a 
garrafa de tequila em sua boca.

—Não! Me solta, me deixem ir. - ela implorou, não 
queria problemas com aqueles idiotas.
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—Acho que a bobona está com medo da gente. - Eve 
apontou para ela rindo feito uma hiena.

—Não fica com medo não, Chapéu Roxo, não tem um 
lobo mal aqui não. - Ben zombou e de repente eles haviam 
formado uma roda ao redor de Cindy que tentava sair, ela 
queria voltar para onde estava e esperar seus amigos.

—Eu não quero problemas, por favor me deixem ir. - 
ela pediu amedrontada e todos riram.

—Tá com medinho, tá com medinho. - Eve começou a 
caçoar cantarolando e logo todos empurravam Cindy numa 
brincadeira de mal gosto, enquanto ela lutava para escapar 
daquela rodinha de inconsequentes.

—Parem! Me deixem ir! - gritou ela, mas eles não a 
ouviam.

—Cindy, por que esses olhos tão grandes? - zombou 
Ben, empurrando seu ombro.

—Por que essas orelhas tão grandes? - Kelly também 
caçoou a empurrando no outro ombro.

—Por que esses dentes tão grandes? - gargalhou Paul.
—Por que essa esquisitice tão grande? 
Terminou Eve, todos a tocavam e empurravam até que 

o inevitável aconteceu, Cindy tropeçou e perdendo o 
equilíbrio, caiu. Sua cabeça bateu com força contra uma das 
lápides e a cestinha que estava em sua mão rolou pelo chão 
espalhando suas balas. Os quatro caíram mais ainda em 
gargalhadas histéricas, debochavam do pequeno acidente 
dela ter caído no chão. Mas depois de vários minutos, os 
sorrisos foram aos pouco se apagando de seus rostos, Cindy 
não havia se levantado, nem ao menos havia se movido.

—Ah meu Deus... - Kelly sibilou.
—O que foi? Cindy, Cindy... - Ben a chamou e quando 

tocou em seu ombro, seu corpo tombou para cima e eles 
constataram seus olhos abertos e sem vida.

—Ela morreu? Ela morreu? - Eve gritava 
desesperadamente.
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—Não! Ela não pode ter morrido! Cindy, Cindy para 
com essa brincadeira, não tem graça! - Paul gritava enquanto 
sacudia o corpo dela.

—Eu não quero ir para a cadeia! - Kelly chorava 
apavorada.

—Cala a boca, ninguém vai ser preso aqui! Por que ela 
não acorda? Ben! - Eve berrava enquanto seu corpo tremia 
pelo medo de ter participado da morte de uma pessoa.

Depois de vários minutos a lua, antes escondida atrás 
de nuvens cinzas, brilhou iluminando a mancha grande de 
sangue que manchava o capuz de Cindy.

—Oh meu Deus! Oh meu Deus! Nós vamos ser presos! - 
Kelly repetia histérica, de súbito parecia que o efeito de todo 
o álcool que haviam ingerido, havia perdido o efeito.

—Ela está morta... - Ben sussurrou pálido, ao se afastar 
do corpo depois de constatar que não havia mais batimentos 
cardíacos.

—Ah  minha nossa. - Paul se afastou tropeçando para 
trás, naquele momento todos souberam que sua brincadeira 
tinha ido longe demais e que haviam cometido um crime. O 
assassinato de Cindy Lassier.

—Eu não vou para a cadeia. - afirmou Ben tomado de 
uma resolução fria.

—Eu não quero ser presa. - choramingou Kelly pela 
milésima vez.

—Então o que vamos fazer? - indagou Eve.
—Os outros estarão na entrada de Black Water à meia 

noite, temos que sair daqui. Ninguém nunca vai saber que... 
fomos nós. - informou Paul e um silêncio mórbido caiu entre 
eles.

Ben olhou para os lados e correu até um dos jazigos, 
com esforço empurrou a porta de pedra que abriu com um 
ruído assustador. Parou ofegando durante vários minutos, os 
outros apenas olhavam apavorados e sem ação. Então correu 
até o corpo de Cindy e a pegou pelo braço, começando a 
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arrastá-la em direção ao jazigo aberto.
—Me ajudem aqui! 
Ele gritou e Paul e Eve seguraram em seus pés 

enquanto Kelly corria para recolher as balas e as colocar na 
cestinha de Cindy. Então arrastaram o corpo da pobre garota 
até dentro do jazigo frio e com cheiro de mofo, além de ser 
muito escuro. Kelly largou a cesta ao lado do corpo e todos 
saíram de lá enquanto os garotos fechavam a porta pesada. 
Os ruídos de choros e soluços vinham apenas de Kelly, mas 
os outros estavam em pânico.

—Vamos embora, vamos, vamos agora!
Ben falou segurando o braço de Eve e os outros os 

seguiram, correndo para fora da floresta  na direção oposta à 
que estariam os amigos de Cindy. E ali a deixaram, nem ao 
menos tentaram socorrê-la, ceifaram uma jovem vida por 
conta de uma brincadeira estúpida. O antigo cemitério voltou 
ao seu habitual silêncio, mas naquela noite um corpo jovem e 
ainda quente repousava em seu solo. 
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                                           Capítulo  4

À meia noite e quinze minutos, Jamie, Mick, Murilo e 
Michele procuravam por Cindy na entrada de Black Water. 

—Tem certeza de que ela veio para cá? - Mick 
perguntou apontando sua lanterna para as árvores.

—Claro que tenho! Ela disse que viria para cá e 
prometeu que não entraria na floresta.  Jamie respondeu 
ligando pela terceira vez para o celular de Cindy, o que não 
adiantaria muito pois o mesmo havia sido jogado no rio 
Gray, por Eveline mas é claro que somente depois de desligá-
lo. Depois do seu crime, haviam decidido passar parte da 
madrugada em St. Matthew, afim de usar isso como álibi caso 
a polícia os interrogasse. Assim que passaram pela ponte, Eve 
atirou o celular de Cindy para as profundas águas do rio 
Gray.   

—Está desligado... oh meu Deus! Cindy onde você se 
meteu? - choramingou Jamie sentindo seu coração apertar.

—Fique c alma, Jamie, vamos encontrá-la. - Murilo a 
confortou.

Mas suas buscas foram infrutíferas, e nenhum deles 
tinha coragem para entrar na floresta. Jamie tinha certeza de 
que a amiga não descumpria sua promessa; Cindy não havia 
entrado em Black Water. Então voltaram para a cidade e a 
procuraram em todos os lugares que puderam; na escola, no 
centro, nas festas de rua e na casa de Cindy. Os pais dela se 
desesperaram e logo todos procuravam por Cindy sem saber 
que jamais a encontrariam. Na segunda-feira não se falava 
em outra coisa na escola que não; o desaparecimento de 
Cindy Lassier.

Jamie havia conseguido autorização da direção da 
escola para espalhar cartazes de 'desaparecida' com a foto de 
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Cindy e telefones para contato, por todos os lugares possíveis 
do prédio. Ela também havia os espalhado pela cidade toda e 
em companhia dos pais de Cindy e dos outros amigos, 
tinham ido até St. Matthew colar mais cartazes. Os únicos 
que não comentavam com ninguém sobre o 
'desaparecimento' de Cindy, eram os responsáveis por sua 
morte. A polícia tinha interrogado vários alunos que a viram 
na noite em que ela sumira. Eveline, Paul, Kelly e Ben tinham 
combinado exatamente a mesma versão: viram Cindy Lassier 
quando saíam do mercadinho do pai dela e depois foram 
para St. Matthew onde ficaram até a metade da madrugada.

As semanas foram se arrastando e sem nenhum pista 
do paradeiro de Cindy, os que a procuravam começaram a 
perder as esperanças. Mas Kelly Vaz, estava prestes a dar um 
fim naquelas buscas. Ela não suportava mais o peso em sua 
consciência e os sonhos que se repetiam quase todas as 
noites, sempre com a mesma cena: a morte e a ocultação do 
cadáver de Cindy. Com as mãos trêmulas, ela havia decido 
ligar para a polícia e confessar, segurava o celular enquanto 
fazia a ligação, atrás do ginásio da escola.

—O que você está fazendo? - indagou Eve arrancando o 
celular da mão dela e ao ver o número da polícia, encerrou a 
ligação imediatamente. - Você está louca? O que pretendia? - 
perguntou irritada.

—Não aguento mais viver com isso! Vou me entregar à 
polícia. - respondeu aos prantos quando os outros chegaram.

—Nem pense nisso! Se você se entregar, todos nós 
teremos que explicar porque mentimos sobre onde estávamos 
naquela noite. E eu não vou me ferrar porque você é uma 
estúpida com crise de consciência! - rosnou Eve.

—O quê? - os garotos perguntaram em uníssono.
—Você está maluca, garota? - Paul gritou.
—Ninguém aqui vai ser preso! - Ben a agarrou pelo 

braço e a fez ficar de pé – Se você nos entregar eu acabo com 
a sua raça, entendeu? 
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A garota arregalou os olhos diante da reação agressiva 
e assassina do seu amigo. Pela primeira vez desde aquela 
noite, Kelly percebeu que aqueles não eram mais os seus 
amigos de infância, mas sim, três criminosos. Sendo que um 
deles estava disposto a matar de novo para não ser preso.

—Entendeu? - ele repetiu gritando enquanto a sacudia.
—Me solta! - Kelly gritou se desvencilhando dele com 

violência – Vocês são uns idiotas, podem ficar de bem com 
sua consciência pútrida, eu não vou entregar vocês. - 
completou os fitando com uma mistura de ódio com 
amargura.

—Gente, por favor vamos ter calma – Eve pediu – 
sempre fomos ótimos amigos, não vamos deixar que o 
fantasma de Cindy Lassier fique entre a gente. - ao fim de 
suas palavras, todos ficaram em silêncio e evitavam se olhar.

—Mas vai ficar! Ela vai ficar pra sempre entre nós... - 
sussurrou Kelly.

—Sim, como um segredo nosso. Se descobrirem, todos 
nós vamos pra cadeia por uns trinta anos. - Paul argumentou 
– Você não quer ir pra faculdade, Kelly? Não quer ir a Paris? 

—Sim... - confirmou ela num sussurro.
—Mas se você contar, nunca vai realizar nada disso. 

Escute, nós podemos conviver com isso – ele dizia em voz 
baixa – podemos guardar esse segredo e vivermos em paz, 
ok?

—Por favor, Kelly? - pediu Eve suplicante.
—Tudo bem... tudo bem. - ela concordou e Eve a 

abraçou.
—Nós vamos conseguir, vamos conseguir – Ben repetiu 

passando as mãos pelos cabelos – Mas chega dessas cenas, 
alguém pode desconfiar e então estaremos encrencados.

—Sim... esse assunto tem que morrer aqui, nunca mais 
tocaremos nesse assunto. Pacto?

Paul propôs, estendendo a mão para a frente e todos 
colocaram a mão sobre a dele e concordaram.

                                                         †  40 †  



                                                  O Halloween de Darkwest Falls
                                                                                Ana Rodrigues

—Pacto! - todos repetiram e daquele dia em diante, 
levar a vida como se nada tivesse acontecido era a principal 
missão deles. 
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                                         Capítulo  5

O ano passou como quase todos os outros. Na escola o 
assunto do desaparecimento de Cindy Lassier logo não era 
mais tão comentado e com o passar dos meses caiu no 
esquecimento. Exceto daqueles que consideravam-na como 
amiga ou seja; apenas Jamie. No dia do aniversário de Cindy, 
ela enfeitou o armário que não tinha sido ocupado por mais 
ninguém. No dia seguinte depois de Jamie colocar balões e 
flores enfeitando a foto de Cindy colada na porta do armário, 
os outros alunos passaram a colar recadinhos coloridos, 
deixar flores e bichinhos de pelúcia em homenagem à Cindy. 
Jamie estava parada mirando com lágrimas nos olhos, toda 
aquela demonstração de carinho de pessoas que nem ao 
menos tinham falado com Cindy.

—Oi... - Mick murmurou parando ao lado dela.
—Oi. - respondeu simplesmente.
—Como você está? - ele preocupou-se pois desde o 

desaparecimento de Cindy no ano passado, eles estavam 
muito mais unidos. Foram várias as buscas por ela.

—Triste... ela já tem dezoito anos e nem pudemos 
comemorar juntas... como sempre. - ela sussurrou com um 
suspiro.

—Eu sinto muito, Jamie... - Mick falou, pondo a mão em 
seu ombro.

—Obrigada... sabe, ainda não perdi as esperanças de 
descobrir o que aconteceu com Cindy. - revelou enquanto 
Kelly e Ben passavam por eles. Eles não tinham coragem de 
olhar para a foto dela presa no armário.

—E você está certa, não é possível que nunca saibamos 
onde ela está. Mas e como estão os pais de Cindy? - ele 
mudou de assunto.
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—Muito tristes, Cindy era filha única e agora eles estão 
muito sozinhos – Jamie suspirou – tenho passado bastante 
tempo com eles mas... não posso deixar minha avó sozinha 
por muito tempo também.

—Entendo. 
—Bem... eles vão fazer uma reunião para comemorar o 

aniversário dela hoje à noite. Você quer ir?
—Claro que sim, vamos fazer tudo como se nossa 

amiga estivesse aqui. - ele concordou e Jamie sorriu, então 
ambos foram juntos para a sala de aula.

—Ouvi Jamie e Mick comentando sobre... vocês sabem 
quem. - Paul comentou depois da aula, quando estavam 
sentados na grama atrás do colégio.

—Quando? - Eve indagou.
—Hoje no corredor. - respondeu Kelly.
—Já encerraram as buscas por ela? - Ben inqueriu em 

voz baixa.
—Parece que sim... foram até St. Matthew mas... não 

encontraram nenhuma pista. - Paul respondeu.
—É melhor assim, enquanto menos tocarem nesse 

assunto mais rápido esqueceremos dele.
—Como se fosse possível... - Kelly murmurou.
—Ei, combinamos nunca mais tocar nesse assunto, 

lembram? Fizemos um pacto. - Eve os lembrou.
—É mesmo...
—Verdade. - um coro de concordâncias ecoou.
—E então? Vamos no show da banda do Tom, hoje? - 

Eve mudou o assunto.
—Mas é claro, eu não perco por nada.
—Uhul, estou louco por esse show. Vamos curtir a 

noite toda. 
 Ben confirmou animado e o assunto, Cindy Lassier, 

voltou a ser proibido. Era março, e faltavam poucos meses 
para as férias. Ninguém mais comentou sobre Cindy e 
aparentemente a vida voltou ao normal em Darkwest Falls. O 
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ano escolar passou assim como as férias regadas à festas e 
muitas bebedeiras, semanas na praia para alguns, casa de 
campo para outros. Eve; Ben, Paul e Kelly tinham conseguido 
superar o segredo que guardavam. Kelly entrou para as 
líderes de torcida e a vida corria com a normalidade de 
sempre.

Outubro já estava acabando e com isso estava vindo 
outra vez o dia mais esperado do ano; o Halloween. A escola 
já começava a ser toda decorada e preparada para a festa 
daquele ano que teria um diferencial; os alunos fariam  uma 
homenagem à Cindy Lassier, desaparecida há um ano. Os 
alunos do grupo de teatro haviam dado a ideia aos 
integrantes do comitê que organizava tudo. É claro que para 
quem desejava esquecer da existência ou inexistência de 
Cindy, isso não era uma coisa muito agradável. Eve e os 
outros se sentiam assombrados pela expectativa de o 
desaparecimento de Cindy ser  lembrado pela escola inteira.

A cidade era pequena. Isso poderia chamar a atenção 
de todo mundo novamente e eles tinham muito medo de que 
fossem punidos por seus crimes; assassinato e ocultação de 
cadáver. Nenhum deles queria ver aquele caso reaberto e 
nem a polícia procurando por pistas. A sorte daqueles quatro, 
era que a polícia tinha sido incompetente demais em não 
fazer mais buscas pela floresta. Eles poderiam ter chegado no 
antigo cemitério, mas em uma cidade tão pequena e com 
habitantes supersticiosos, até mesmo a polícia temia a fama 
de mal assombrado do local.

Então, ao que tudo indicava, o destino final de Cindy 
Lassier ficaria somente na memória de Eveline; Ben, Kelly e 
Paul.  

—Então... o que vamos fazer no Halloween? - Paul 
indagou na hora do intervalo.

—Não quero ficar na festa do colégio. - Kelly 
murmurou baixinho.

—Muito menos eu. - disse Eve antes de tomar o resto de 
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seu suco de caixinha.
—Então vamos ficar todos escondidos embaixo da 

cama? - Ben zombou – Fala sério galera, essa é a festa mais 
legal do ano. Não podemos faltar.

—Para de se fazer, mano! Você sabe muito bem o que o 
Halloween significa para nós. - Paul sussurrou, olhando para 
os lados.

—Pra mim significa festa, não vou deixar isso me 
assombrar pra sempre. Aconteceu e ponto, não poderemos 
mudar isso nunca. - respondeu despreocupado e os outros 
trocaram um olhar culpado.

—É... por um lado até que você está certo, cara. Não há 
o que possamos fazer para mudar o passado. Quer saber? 
Vou arranjar uma festa pra me divertir, se não for no colégio 
será em outro lugar. - animou-se Paul.

—Falou e disse! - Ben concordou – E aí Kelly, não tem 
nenhuma festa das líderes de torcida pra nos colocar dentro?

—A Marissa sempre faz uma festa para os VIPS... mas 
não tem como ser penetra, gente. Só entra quem for  
convidado.

—Mas você não foi convidada? - Eve estranhou.
—Pelo que eu soube, ela ainda nem organizou a coisa 

ainda. Faltam cinco dias pro Halloween, tem tempo até lá. - 
respondeu dando de ombros.

—De qualquer forma, fique por perto dela e tenta 
incluir a gente na lista. Essas festas da Marissa tem fama de 
serem demais. - Eve disse mordida por nunca ter sido 
incluída em nenhuma delas.

—Pode deixar, vou ficar de olho nela. - Kelly afirmou – 
Agora vamos porque o sinal já tocou.

Disse ela levantando-se, e juntando seus livros. Logo os 
alunos se dispersavam da área da cantina, todos de volta 
para suas salas de aula. Jamie rabiscava preguiçosamente seu 
caderno na aula de história, estava chateada pela 
proximidade do dia em que completaria um ano do 
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desaparecimento de sua melhor amiga. Não sentia a menor 
vontade de participar de festa alguma, mas compareceria por 
causa da homenagem à Cindy. Os responsáveis pela ideia 
eram Mick, Murilo e Michele. Jamie havia ficado feliz com 
isso, mas há quase um ano vivia numa triste confusão de 
sentimentos.

Uma hora ela queria continuar procurando pela amiga  
e em outra queria se conformar que Cindy nunca mais 
voltaria. Era difícil para ela ver a tristeza constante do senhor 
e senhora Lassier, sendo vizinhos próximos, era impossível 
passar um dia sequer sem perceber a tristeza que emanava 
daquela casa silenciosa. Cindy era a única que ouvia música 
num volume alto, depois do seu sumiço, o silêncio era o 
barulho que saía daquela casa.

—Jamie? Jamie? - a voz do professor de história soou 
irritada e ela levou um susto que provocou risinhos pela 
classe – Quer compartilhar conosco o que está pensando de 
tão interessante que não presta atenção na aula?

—Estava pensando que logo fará um ano que Cindy 
desapareceu. - ela respondeu olhando séria para o professor e 
os risos cessaram.

—Ah... - o professor engoliu em seco, sem jeito.
—Não estou me sentindo bem, posso sair? - pediu 

Jamie depois de um suspiro.
—Claro, claro que pode. Está dispensada Jamie.
—Obrigada... - agradeceu ela juntando seus livros e 

saindo da sala. Aquele era um dia perfeito para matar aula. E 
foi o que ela fez. 

Os dias que antecediam o Halloween eram sempre 
iguais; cheios de expectativas. Também era a época do ano 
em que de repente todas as lendas locais eram contadas para 
assustar as crianças, e os mais velhos também. Jamie chegava 
em casa caminhando a passos lentos e olhando para o chão 
quando a voz de uma garotinha lhe chamou a atenção. Ela se 
esforçava para que sua doce e infantil voz soasse apavorante.  
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—Minha bisavó me contou que no tempo da avó dela, 
haviam bruxas por aqui. Então um dia o Conselho da cidade 
se reuniu e os homens mais valentes foram escolhidos para 
capturar as feiticeiras. - dizia a menina loira de uns nove 
anos, sentada atrás de um arbusto na companhia de outras 
crianças – Então, uma a uma as bruxas foram capturadas e 
levadas para a floresta. Lá, na noite de trinta e um de outubro 
de mil oitocentos e tanto, todas elas foram amarradas em um 
velho carvalho e então atearam fogo nelas. Ficaram vendo-as 
gritar e proferir maldições contra Darkwest Falls. Diziam que 
qualquer outra morte violenta de um inocente no solo de 
Black Water, seria vingada.

—E onde ficava esse carvalho? - um garotinho indagou 
assustado.

—Ficava onde hoje é o cemitério do asilo. - respondeu a 
loirinha com os grandes olhos azuis arregalados – e ainda 
bem que a morte das pessoas do asilo foi acidente.

—Por quê? - uma menininha perguntou.
—Porque a terra está impregnada pela maldição das 

bruxas, os que forem inocentes e morrerem violentamente... 
terão o apoio das bruxas mortas para se vingar.

Terminou a loirinha fazendo as crianças se olharem 
assustadas e Jamie riu, antes de continuar seu caminho. Já 
tinha ouvido aquela história centenas de vezes de sua avó e 
de outras pessoas também. O massacre das bruxas de 
Darkwest Falls tinha várias versões e muitas lendas se 
originaram de lá. Mas Jamie teve que admitir que alguma na 
voz daquela garotinha tinha deixado a história do jeito mais 
sombrio que ela tinha ouvido até aquele dia. Jamie apertou 
mais os livros contra o corpo e continuou caminhando em 
direção a sua casa, olhava distraidamente para os lados 
enquanto as pessoas enfeitavam suas casas para o Halloween.

Abóboras com carinhas assustadoras eram colocadas do 
lado de fora, assim como morcegos e aranhas enormes. 
Enfim, tudo como em todos os anos. Exceto pela ausência de 
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Cindy.  
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                                           Capítulo  6

O dia trinta de outubro – véspera do dia das bruxas - 
amanheceu radiante. Com muito sol, ao contrário do ano 
anterior quando o tempo estava oscilante. Kelly Vaz rolou na 
cama murmurando quando seu celular a acordou tocando. 
Esticando a mão por cima do criado mudo, ela pegou o 
aparelho que vibrava e tocava.

—Alô? - murmurou.
—Kelly Vaz? - perguntou a voz estranha do outro lado 

da linha.
—Sim, sou eu. Quem é que está falando? - ela indagou 

achando péssima a ligação cheia de ruídos, era como se quem 
estava ligando estivesse muito longe. Muito longe mesmo.

—Marissa Miller. - respondeu a voz arrastada e baixa.
—Ah, oi Marissa. Sua voz está diferente... - observou 

ela estranhando, mas feliz com aquela ligação que só poderia 
indicar o convite para a festa que ela tanto esperava.

—É que não estou muito bem. 
—Nossa, logo hoje que começam as festas, né?
—Quero que você venha com seus amigos hoje a noite 

na minha festa. - respondeu a voz séria e baixa.
—Sério? Ai que máximo! - Kelly sentou-se 

rapidamente, exultante – Obrigada por me convidar, Marissa. 
Mas hoje? - ela indagou toda animada.

—Sim, é véspera de Halloween.
—Ah, sei... festa da meia noite, virada pro dia das 

bruxas e tals.
—Sim.
—E onde vai ser? 
—Em St. Matthew, mas só você e seus amigos podem 

vir. - avisou ela.
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—Ah claro, tudo bem. Eu sei como suas festas são 
disputadas.

—Espero por vocês. 
 Disse ela e logo a ligação foi encerrada. Kelly olhou 

surpresa para o telefone, a voz de Marissa estava muito 
diferente... estranha. Mas talvez fosse porque a ligação 
estivesse muito ruim, talvez fosse o sinal do celular dela. De 
qualquer forma, isso não apagaria a felicidade que sentia pelo 
convite. Eve e os outros ficariam alegres com o convite 
exclusivo que Marissa Miller fazia apenas para seus amigos 
mais íntimos ou para as pessoas que ela quisesse se 
aproximar. Enquanto pulava pelo quarto, pegou o celular e 
ligou para Eve afim de contar a boa notícia.

—Ai meu Deus! - gritou Eveline ao receber a notícia – 
Sério que ela convidou a gente?

—Qual é, tá me chamando de mentirosa? - indignou-se 
Kelly, mas de brincadeira.

—Longe disso! Aiii estou tão feliz, os garotos vão pirar!
—Com certeza.
—E onde vai ser a festa? - Eve indagou para a expressão 

frustrada da outra.
—Ela disse em St. Matthew, mas não me disse 

exatamente o endereço...
—Ai, não encana, é só ligar pra ela e perguntar, né? 

Dã...
—Ei, fala direito comigo, hein? Não esquece que vocês 

só foram incluídos no convite por minha causa. - gabou-se 
ela.

—Ai, ai vai ficar se achando agora? Metida. - brincou 
Eve, muito feliz.

—Hum, sua boba. Vai logo escolher sua fantasia e eu 
vou ligar para ela e pedir o endereço.

—Tá legal, te ligo depois.
—Certo.
Concordou Kelly encerrando a ligação. Mexeu na lista 
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de chamadas recebidas mas era estranho; não tinha nenhuma 
ligação recebida naquela manhã. Ela torceu o nariz e resolveu 
acreditar que o seu celular tinha pirado. Mais tarde ligaria 
para uma das meninas da torcida e pegaria o número de 
Marissa. Agora o mais importante era conseguir uma roupa 
incrível para aquela noite. Kelly torceu o nariz ao olhar para 
algumas de suas fantasias usadas nos anos anteriores, a festa 
seria em St. Matthew e o pessoal um pouco mais velho. Era 
melhor não aparecer como uma criança perguntando: 
Gostosuras ou travessuras? 

Como já tinha dezoito anos, era melhor começar a agir 
com um pouco mais de maturidade. Sendo assim, começou a 
revirar o guarda roupas. Drama pelo qual Eve também 
passava, os únicos tranquilos eram Paul e Ben, é claro. Eles já 
haviam sido avisados da festa e estavam planejando como se 
divertiriam. Enquanto isso, Jamie lavava alguns pratos na 
cozinha de sua casa enquanto ouvi – sem querer – a conversa 
de sua avó com alguns familiares que tinham ido passar o 
Halloween com elas. Jamie não prestava a mínima atenção, 
seus pensamentos estavam longe e desconexos. Pensava nas 
provas do semestre; na peça de inverno, na sua banda 
favorita...

—Não entendo como o pessoal dessa cidade cultua 
tanto esse Halloween, é uma coisa muito ruim, sabiam? - 
proferiu uma de suas tias e ela sacudu a cabeça enquanto 
secava a louça.

—Ah, o pessoal por aqui comemora a libertação da 
cidade das bruxas, todas que tinham por aqui foram mortas 
numa fogueira em Black Water há mais de um século. - 
respondeu sua avó.

—É uma boa razão. - concordou o marido da tia 
Elizabeth.

—Aqui pode ser por isso, mas no geral o dia 31 de 
outubro significa outra coisa.

—E o que significa? - a vó de Jamie indagou.
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—Em todo o mundo se sabe que é nesse dia que todo o 
mundo sobrenatural está solto na terra para fazer o que 
quiser. De meia noite à meia noite, todos os espíritos voltam à 
terra e estão livres. - respondeu ela na sala, e Jamie na 
cozinha sentiu um arrepio gelado correr por seu corpo.

“Que medo!”

Pensou ela fazendo o sinal da cruz. Era melhor nem 
ficar pensando muito naquelas coisas, espirou a noite caindo 
pela pequena janela e se apressou em terminar sua tarefa. 
Junto com Mick, Michele e Murilo ela iria na festa da escola. 
Eles haviam a convencido a ir, mas ela só aceitara por causa 
da homenagem à sua grande amiga Cindy. Assim que 
terminou, correu para o quarto e escolheu apenas uma roupa 
preta. Sua fantasia naquele ano seria de luto, apenas isso. 
Embora insistisse em acreditar que sua amiga estava viva em 
algum lugar, e que algum dia retornaria com muitas 
explicações para dar. Depois de comer alguns doces com sua 
família e passar na casa dos pais de Cindy para 
cumprimentá-los, ela encontrou os amigos na calçada. Juntos 
foram caminhando lentamente para a escola e relembrando o 
ano anterior. O tão planejado vídeo da Chapeuzinho 
Vermelho sombria, nunca tinha sido concretizado.

Talvez, um dia, eles tomassem coragem para realizar a 
gravação. Mas com certeza não seria naquele ano. Na casa de 
Kelly, ela se olhava pensativa no espelho. Tinha combinado 
com Eve que aquele seria o primeiro ano em que não usariam 
fantasias. Sendo assim, mirava sua roupa casual; calça jeans e 
jaqueta branca acompanhadas de uma máscara dourada ao 
estilo Baile de Máscaras. Depois de passar uma camada de 
batom vermelho, ela ouviu a buzina do carro de Ben e desceu 
apressada.

—Não vai usar uma fantasia esse anos, filha. - o pai 
dela perguntou espiando-a por cima de seu jornal.
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—Já estou bem grandinha pra isso pai. - respondeu ela 
revirando os olhos.

—Você tá esquisita. - observou seu irmãozinho, Matt de 
sete anos que brincava com sua espada na sala. Naquele ano, 
ele era um cavaleiro medieval.

—Cala a boca garoto, ninguém está te perguntando 
nada!

—Não fale assim com seu irmão! - repreendeu a mãe 
vindo da cozinha, enxugando as mãos num pano de prato. - 
E não vá chegar muito tarde em casa.

—Ai, por favor mãe! Eu já tenho quase dezenove anos e 
posso chegar em casa na hora em que eu quiser! Fala sério.

—Mas o que é isso, Kelly? Não falte com respeito à sua 
mãe ou por acaso quer ficar de castigo? - o pai repreendeu 
irritado e a buzina tocou novamente.

—Me deixem em paz, que droga! Só tenho essa noite do 
ano para me divertir e vocês ficam me enchendo? Vou voltar 
a hora em que eu quiser e não me esperem.

—Kelly!
Os pais chamaram, mas ela já tinha batido a porta e 

saído bufando de raiva até o carro. Ela detestava o cuidado 
exagerado dos pais, que na verdade para ela era uma 
intromissão em sua vida. Não era mais criança e queria fazer 
o que desse na telha, por que não entendiam isso?

—O que aconteceu? - Eve perguntou quando ela entrou 
no carro batendo a porta de trás com força.

—Meus pais são uns idiotas! Não aguento mais eles, 
estão sempre se metendo na minha vida. - replicou, fazendo 
sinal para que Ben saísse logo com o carro.

—Mas o que fizeram? - Paul indagou do seu lado, 
enquanto dava um gole numa lata de cerveja.

—Queriam colocar hora para que eu chegasse em casa, 
pode? Só tenho uma noite do ano pra ficar livre deles e 
querem me colocar de castigo? 

—Ninguém merece... - replicou Eve, do banco da frente.
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—Ainda bem que meu pai estava bêbado o suficiente 
para nem notar quando eu saí. Ele nunca pega no meu pé. - 
relatou Paul maneando a cabeça.

—Isso porque você tem sorte. - Kelly replicou sentindo 
raiva dos pais.

—Está bem, chega disso, essa é a nossa noite – Ben 
interrompeu – Vamos direto para St. Matthew ou passamos 
na escola primeiro?

—Ainda são nove horas e a festa da Marissa vai ser à 
meia noite, temos bastante tempo para chegar lá. - respondeu 
Kelly.

—Então dá tempo de passarmos na escola para dançar 
um pouco e tomar aquele ponche horrível de frutas. - disse 
Paul.

—O Luc prometeu que esse ano ele iria batizar o 
ponche com vodcka. Acho que pode valer a pena irmos lá um 
pouco. - disse Ben, referindo-se ao amigo do time de 
basquete.

—É, acho que sim. Preciso mesmo falar com a Marissa. 
—Ai, Kelly, e você acha mesmo que ela vai estar na 

festa da escola? Ela sempre dá um festão épico nesta noite. - 
falou Eve.

—Mas ela sempre passa no colégio para fazer uma 
social , né?

—Mas esse ano, estamos incluídos na nata da high 
saociety do colégio! - comemorou Paul, assim que o carro 
parou em frente à escola animada com luzes e música 
tocando.

—Graças a mim, né? Se não fosse por mim tudo que 
fariam era ficar na festa da escola. - Kelly se vangloriou de 
brincadeira.

—Ai, ai, ai agora ela vai ficar 'se achando' a última 
bolacha do pacote. Metida. - Ben provocou assim que saíram 
do carro.

—Eu não me acho, fofo. Eu sou. - disse ela e Ben passou 
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o braço pelo ombros de Eve.
—É claro que você é, gata. - Paul concordou a 

abraçando mas, como sempre, foi repelido com um empurrão 
de brincadeira.

—Nossa, você é tão má comigo Kellyzinha, olha que 
qualquer dia eu desisto, hein?

—Já devia ter desistido há muito tempo, Paul. Você não 
é o meu tipo. - respondeu ela empinando o nariz.

—Qual é como assim? Um cara alto, moreno e bonitão 
como eu não sou seu tipo? - ofendeu-se ele.

—Ah, vai nessa. - Eve riu.
—O quê? Como assim? Eu sou um cara bonitão, quem 

não vê isso?
—Seu espelho! - respondeu Ben e todos riram.
—Báh cara, que amigo você hein?
Paul replicou e assim que entraram no ginásio, levaram 

um susto. O riso sumiu do rosto dos quatro imediatamente 
diante da visão que tinham. No telão principal, onde os clipes 
das músicas eram passados, havia uma foto de Cindy Lassier. 
Ela sorria ostentando sua capa roxa e mostrando a cestinha 
preta, a foto havia sido tirada no Halloween do ano passado, 
horas antes de sua morte. Várias garotas estavam vestidas 
exatamente com a mesma capa e carregando cestinhas. Do 
outro lado do salão, eles viram Jamie vestida de preto e 
enxugando as lágrimas. Aquela havia sido a homenagem dos 
alunos para Cindy.

—Atenção, atenção, silêncio por favor. - pediu uma 
garota, que também vestia uma capa, ao pegar o microfone 
onde a banda logo voltaria a tocar – Sou Eliza Summers, 
presidente do comitê de eventos do colégio, eu sei que todos 
me conhecem mas... não custa dizer né? - ela brincou e alguns 
riram, exceto aqueles quatro que estavam estacados no lugar 
– Bem, como todos sabem, há um ano exatamente nesta noite. 
Nossos colegas do grupo de teatro organizavam uma versão 
sombria do clássico Chapeuzinho Vermelho para inscrever 
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nossa escola no prêmio nacional de artes. Mas infelizmente, a 
personagem principal nunca mais foi vista – ela parou um 
instante, o silêncio era total -  Cindy Lassier era uma garota 
adorável e sempre disposta a ajudar quem precisasse. 
Estudava na nossa escola desde sempre, assim como a 
maioria aqui, era tímida e quieta mas havia conquistado a 
simpatia de quase todos os alunos . - ao dizer isso, muitos 
olhares se voltaram para Kelly e os outros -  As buscas por 
Cindy foram encerradas no início do mês passado e ninguém 
faz ideia do seu paradeiro. Por isso, esse ano o comitê da 
escola organizou essa homenagem à nossa colega. Por favor, 
um minuto de silêncio.

Eliza afastou-se do microfone e  abaixou o olhar, o 
silêncio reinou absoluto pelo um minuto seguinte. Muitos 
olhares estavam na foto de Cindy na tela e alguns choravam. 
Ao passar daquele minuto, as garotas que vestiam as capas, 
subiram no palco e Mick se apoderou do microfone. Kelly; 
Ben, Eve e Paul simplesmente não conseguiam esboçar reação 
alguma, para eles, aquilo que acontecia era um pesadelo. 
Fantasmas disfarçados de memórias  para lhes atormentar.

—Boa noite, em nome do grupo de teatro e das pessoas 
que eram mais próximas de Cindy Lassier, eu agradeço. - 
dizendo isso, seu olhar rumou para os pais de Cindy que 
estavam ao lado do palco, a senhora Lassier soluçava e o 
marido a confortava – Como iríamos fazer a versão gótica 
para Chapeuzinho Vermelho, as meninas do teatro e outras 
alunas resolveram fazer mais essa homenagem a nossa 
querida Cindy.

Ao terminar, Mick desceu do palco e as meninas, em 
torno de umas dez, vieram para a ponta do palco e entoaram 
numa voz triste e respeitosa, a canção tema do clássico 
infantil que seria cantado por Cindy no vídeo:

“Pela estrada afora eu vou bem sozinha / levar esses doces 
para a vovozinha / ela mora longe o caminho é deserto / e o lobo 
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mau passeia aqui por perto/ Mas à tardinha/ ao sol poente / junto à 
mamãezinha dormirei contente.” 

Ao terminar da canção, houve aplausos e todos no 
ginásio repetiram a cantiga sincronizando com novas palmas. 
Kelly sentiu o mundo girar ao seu redor e segurou o braço de 
Paul para não cair. Eve sentiu o estômago apertar e pensou 
que fosse vomitar, quão mal se sentia naquele momento, 
principalmente ao ver os pais de Cindy chorando 
copiosamente. Imediatamente depois disso, a voz do cantor 
da banda soou, anunciando que cantariam a música preferida 
de Cindy. E então, as notas de Guilty da banda  finlandesa 
The Rasmus começaram a ecoar pelo ginásio, junto com a voz 
do cantor que dizia:

—Guilty, yeeee. - que em inglês quer dizer, culpado.
—Quero sair daqui! - Eve sussurrou apertando tanto o 

braço de Ben, que ele pensou que ela iria quebrá-lo.
—Vamos, vamos, vamos. - ele disse, esgueirando-se 

entre os alunos com os amigos seguindo-o.
Quando saíram para fora do ginásio, sentiram que 

puderam respirar pela primeira vez desde que entraram 
naquele maldito lugar. Eles correram até o carro, e assim que 
já estavam protegidos do olhar dos curiosos, Eve e Kelly 
caíram num choro cheio de culpa enquanto Paul abria outra 
lata de cerveja.

—Sai logo com esse carro, mano!  - Paul quase gritou.
—Tira a gente daqui, Ben. Rápido! - Eve pediu, olhando 

para suas mãos que tremiam. Mesmo do lado de fora, a 
música ainda os atingia com seu: Culpado.

—Nós não deveríamos ter vindo, não deveríamos. - 
Kelly repetia, secando as lágrimas que já cessavam com as 
mãos trêmulas.

—Quem diria que aquela esquisita tinha tantos amigos! 
- Ben esmurrou o volante, enquanto o carro disparava pela 
cidade, bem acima da velocidade permitida.
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—Não quero mais ouvir falar nela, não quero, não 
quero! Maldita Cindy, nem mesmo morta ela nos deixa em 
paz! - resmungou Eveline, pegando uma das latas de cerveja 
do engradado.

—Isso Eve, você tem razão. Vamos esquecer disso, 
Cindy Lassier agora é só um maldito fantasma que não pode 
mais nos assombrar. Vamos para a festa da Marissa e não 
deixaremos ela estragar nossa noite. - falou Paul de um modo 
decidido que acalmou os ânimos no carro.

—Verdade, vamos direto para St. Matthew. - Ben 
decidiu, mudando a direção do carro.

—Que horas são? - Kelly indagou.
— Nove e quarenta e dois. - respondeu Eve, olhando 

pela janela do carro.
— São umas duas horas até St. Matthew, vamos chegar 

bem na hora da festa. Perfeito! - Ben comemorou, ligando o 
rádio do carro.

—Ótimo, quero esquecer o que aconteceu naquele 
ginásio. E nada melhor que uma festa para isso. - disse Eve.

—E eu ouvi falar que as festas da Marissa são muito 
boas. - Ben observou.

—Claro, o pai dela é rico. Garanto dá a maior grana pra 
ela impressionar os convidados. -  Paul falou.

—Alguém viu a Marissa no ginásio? - Kelly perguntou 
e todos se olharam um instante.

—Não. - responderam um uníssono.
—Também, né? Com aquela palhaçada lá, não deu pra 

prestar atenção em muita coisa. - Eveline escarneceu.
Então de repente todos ficaram em silêncio, o único 

som além do motor era a música dance que saía do rádio. Ben 
prestava atenção na estrada enquanto Paul se ocupava da 
terceira lata de cerveja, Kelly olhava pela janela e Eve 
também. Vários minutos depois, Ben reparou que não sabia 
aonde deveria entrar já estando na ainda distante St. 
Matthew.
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—Kelly, qual o endereço da festa? - ele perguntou e 
Kelly só então se deu conta de que tinha esquecido de ligar 
para Marissa.

—Ai droga! Esqueci de perguntar pra Marissa.
—O quê?! - todos a olharam incrédulos.
—Calma galera, já vou descobrir. - ela os tranquilizou, 

enquanto fazia uma ligação  para outra menina da torcida 
para conseguir o número do celular de Marissa.

—Ben? - Eve chamou depois de engolir em seco.
—O que é?  
—Você pode acelerar nesse trecho, por favor?
—Está bem.
Ben concordou. Mesmo se a namorada não pedisse, ele 

faria aquilo pois o trecho que estavam para passar era a longa 
estrada que cortava a floresta de Black Water conduzindo 
para fora da cidade. De carro, aquele percurso levaria cerca 
de quinze minutos. Quinze minutos cercados pelos dois lados 
pela escura e ameaçadora floresta silenciosa. É claro que 
nenhum deles teria boas lembranças daquele lugar e 
especialmente na véspera do Halloween.

—Obrigada, Thammy. - Kelly agradeceu a garota que 
lhe passara o número do celular de Marissa – Pronto gente, já 
vou conseguir o endereço.

—Ai que mancada sua deixar pra checar isso quando já 
estamos indo para lá. - Eve provocou e Kelly revirou os olhos.

—Ai, eu já disse que ela desligou antes de me dar o 
endereço sua boba. - Ela retrucou fazendo a ligação para a 
líder de torcida.

—Alô? - a voz de Marissa soou do outro lado da linha, 
enquanto Ben acelerava mais o carro.

—Oi Marissa, é a Kelly. Tudo bem?
—Kelly? - ela pareceu confusa.
—Sim, da equipe lembra? - Kelly disse achando meio 

estranho.
—Hum... ah tá, Kelly Vaz – só naquele momento a 
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outra pareceu reconhecê-la.
—Eu mesma, só queria saber o endereço da festa. - 

falou com um meio sorriso.
—Festa? - Marissa perguntou sem entender.
—É, a festa que você me convidou junto com meus 

amigos. - disse Kelly meio preocupada que Marissa tivesse 
mudado de ideia.

—Do que está falando? Que festa? - ela insistiu 
parecendo não fazer ideia do que Kelly falava.

—Da sua festa de Halloween em St. Matthew, você me 
ligou pra fazer o convite hoje de manhã, não se lembra?

—St. Matthew? Isso é brincadeira né? Como eu te 
ligaria se eu não tenho o seu número?

—O quê? - Kelly indagou começando a sentir medo 
daquela situação.

—Olha, eu não sei o que você está querendo fazer, mas 
não tem graça. Nunca liguei pra você, e nem mesmo vou 
fazer uma festa esse ano porque estou gripada hoje. E fala 
sério, por que eu faria uma festa fora de Darkwest Falls? - 
Marissa explicou e Kelly maneou a cabeça.

—Mas você me ligou hoje de manhã! - ela insistiu.
—Nunca liguei pra você, garota. Nem tenho seu 

número e dá licença que eu vou dormir, tomei muitos 
remédios e estou com sono. - ao dizer isso, ela encerrou a 
ligação e Kelly ficou imóvel por alguns segundos.

—Mas se não foi ela que me ligou; quem falou comigo 
hoje de manhã? - ela sussurrou sem entender.

—Ben, cuidado! - Eveline gritou de repente.
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                                                             Capítulo  7

Um veado assustado apareceu do nada. Pulou na 
estrada vindo da floresta, exatamente na frente do carro. Ben 
virou a direção para não atropelar o animal e perdeu o 
controle do carro que saiu da estrada, entrando vários metros 
na floresta até bater em uma árvore. O choque atirou todos 
para a frente, se não estivessem usando o cinto de segurança 
teriam se machucado.

—Droga! - Eve xingou empurrando o airbag.
—Vocês estão bem? - indagou Ben, olhando para os 

amigos.
—Sim, o que aconteceu? - Kelly respondeu com uma 

pergunta.
—Nossa, mano. Eu que bebo e você bate o carro? - Paul 

foi irônico.
—Um veado apareceu do nada e eu perdi o controle 

pra não o atropelar. - Ben respondeu meio irritado .
—Dá pra irmos embora? - inqueriu Eveline, bem 

incomodada com onde estavam, exatamente na floresta de 
Black Water.

—Tá... vamos, mas antes vou ver em que estado ficou o 
carro. - anunciou ele já saindo do carro.

—Não, Ben! Vamos embora! - Eve pediu.
—Ai droga! Meu pai vai me matar! - choramingou Bem, 

ao verificar a frente amassada do carro. Mas não era nada que 
comprometesse o funcionamento do mesmo.

—Isso porque você dirige mal pra burro! Anda meu, 
vamos dar o fora daqui! - Paul gritou, não estava gostando 
muito de tanto escuro ao redor.

—Ah, cala a boca cara! - xingou ele entrando no carro – 
Já disse que íamos bater naquele veado. Droga mesmo, tá 
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tudo dando errado essa noite!
—Kelly, você conseguiu pegar o endereço pelo menos? 

- Eve indagou olhando para o banco de trás, mas a amiga 
estava pálida – Kelly?

—Não peguei o endereço. - ela sussurrou.
—Não pegou? Por quê? - Eve e Paul quase gritaram.
—Inferno! - Ben xingou tentando ligar o carro.
—Ah meu Deus, o que aconteceu? - Eve perguntou 

alarmada.
—O carro morreu. - Ben respondeu, afundando no 

banco.
—O quê? - os outros perguntaram em uníssono.
—Ah meu Deus! Ah meu Deus! - Kelly murmurou.
—O que é que deu em você? Por que está em pânico? - 

Ben perguntou e todos a olhavam.
—Eu quero sair daqui, quero ir embora! - ela gritou.
—Não tem jeito, vamos ter que chamar um reboque – 

anunciou Ben tirando o celular do bolso – não é possível... - 
sussurrou ele, olhando para o parelho desligado em sua mão.

—O que foi agora? - Eveline quis saber.
—Está sem bateria, me empresta o seu?
—Claro – respondeu ela, tateando pelos bolsos e 

descobrindo que não estava com ele – Ah meu Deus, eu 
esqueci o celular em casa.

—Cara não é possível! - Ben gritou dando um  murro 
no volante – Por que está tudo saindo errado hoje?

—Báh meu... esqueci a droga do meu celular também. 
Kelly, o único que sobrou foi o seu.

—Claro – respondeu ela procurando pelo celular que 
tinha caído no chão do veículo na hora da batida, porém ao 
encontrar o aparelho, não houve alívio – o quê? Mas eu 
carreguei a bateria hoje!

—Vai me dizer que o seu também não vai servir pra 
nada? - Ben perguntou incrédulo.

—Mas eu carreguei essa maldita bateria hoje mesmo! 
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Não é possível! -insistiu ela meio apavorada com a 
coincidência de todos os celulares estarem inúteis.

—Maldição! Agora vamos ter que voltar a pé para a 
cidade e chamar o resgate. - Paul observou nada feliz.

—Não, não, não... eu não vou sair desse carro! - Kelly 
avisou.

—Então você vai ficar aí sozinha! Eu vou voltar pra 
Darkwest Falls e pedir ajuda. - Ben resolveu saindo do carro e 
Eve e Paul fizeram o mesmo.

—Isso tudo é culpa sua! - Eveline gritou apontando o 
dedo para Ben – Se não dirigisse tão mal, poderíamos estar 
quase em St. Matthew agora!

—Eu dirijo mal? Eu dirijo mal? Eu salvei da droga da 
sua vida, sua idiota!

—Idiota é o seu passado seu imbecil! - ela revidou.
—Chega galera – Paul interveio enquanto Kelly saía 

com medo do carro – se ficarem aí brigando vamos perder 
mais tempo. Temos que sair daqui agora mesmo!

—Cadê a estrada? - Kelly interrompeu a discussão deles 
e todos a olharam, porém sua observação não era absurda. 
Onde – alguns minutos atrás – era a estrada, haviam apenas 
árvores e mais árvores envolvidas pela escuridão da floresta.

—Acho que bebi demais. - Paul disse depois de alguns 
segundos de um silêncio inquietante.

—Ah meu Deus... - Eve ofegou enquanto Kelly 
caminhava para trás, até ficar ao lado dela.

—Cadê a estrada? Cadê a estrada? Como vamos voltar 
para casa? - ela dizia com os olhos arregalados.

—Calma, o carro deve ter entrado muito na floresta. Só 
estamos longe da estrada, vamos até lá. - Paul tentou 
explicar.

—Estou com medo. - Eve falou.
—Não precisa ter medo, vai dar tudo certo. Agora 

vamos.
—E se nos perdermos?
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—Não vamos nos perder, a estrada está logo ali depois 
daquelas árvores. Eu sei. - Ben afirmou tomado de uma falsa 
segurança, nem ele entendia o que estava acontecendo. Ele 
tinha visto a estrada há dois minutos pelo retrovisor.

—Você não tem umas lanternas aí no carro, Ben? - Paul 
indagou indo até o porta malas.

—Pra nossa sorte, sim. Meu irmão foi acampar semana 
passada, a tralha toda que ele usou está aí. - respondeu ele 
abrindo o compartimento – pega aí.

Disse ele distribuindo as lanternas entre eles. Ben achou 
melhor levar a mochila do irmão, já que lá tinha uma barraca 
de acampamento. Ele contava com a hipótese de acabarem 
perdidos durante a noite, era melhor se prevenir.

—Então vamos, talvez dê tempo de chegarmos na festa 
da Marissa. - Eveline falou ligando sua lanterna, mas Kelly 
não se moveu.

—Não há festa alguma. - disse ela fazendo todos 
estacarem.

—Do que está falando? Você mentiu pra nós, é isso? - 
Eve pressionou sentindo muita raiva da amiga.

—Não.
—Então por que está dizendo que não tem festa? - Paul 

indagou se aproximando dela.
—Marissa disse que nunca me ligou... ela está gripada e 

não vai fazer festa alguma, muito menos em St. Matthew. - 
respondeu Kelly, com sua respiração começando a falhar.

—Então por que nos disse tudo isso? Por que inventou 
que ela tinha te ligado e nos convidado pra essa festa? - Eve 
gritou com mais raiva.

—Você não entende? - foi a vez de Kelly gritar – 
Alguém me ligou! Alguém nos convidou para uma festa em 
St. Matthew! Alguém nos queria fora de Darkwest Falls esta 
noite, não está entendendo? - quando falou isso, todos a 
olharam amedrontados.

—Do que está falando? - Ben perguntou devagar.
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—Isso mesmo... acordei essa manhã com meu celular 
tocando. Quando atendi alguém perguntou se era eu e disse 
que era Marissa Miller. Disse que apenas nós quatro 
estávamos convidados para uma festa em St. Matthew. - 
relatou Kelly e novamente todos se olharam em silêncio.

—Deve ter sido uma das suas amigas da torcida 
querendo pregar uma peça em você. - Eve imaginou.

—E como era a voz de quem ligou? - Paul perguntou, 
engolindo em seco.

—A ligação tinha muitos ruídos, quase não dava ouvir 
a voz dela.

—Dela? - Eveline repetiu sentindo a boca seca.
—Sim. - Kelly sussurrou em resposta.
—Então... - ela engoliu em seco – deve ter sido isso 

mesmo, uma brincadeira de mal gosto.
—Claro... - Ben concordou – foi isso mesmo... isso 

mesmo. Vamos indo gente, quero chegar logo em casa.
—Vamos. 
Eve sussurrou e trocando um olhar assustado, 

começaram a caminhar. Olhando a cada instante para os 
lados. Não havia som algum, nem grilos nem mesmo o som 
dos carros que deveriam estar passando pela estrada ali 
perto. A luz da lua cheia dava contornos fantasmagóricos nas 
árvores e suas sombras se projetavam compridas e 
distorcidas pelo chão coberto de folhas secas. O grupo 
caminhou em silêncio por muitos minutos, ninguém 
comentou o fato de que pela distância que o carro havia 
percorrido e pelo tanto que haviam andado, já deveriam ter 
alcançado a estrada. Mas a floresta parecia igual, é o único 
som eram as folhas secas sendo esmagadas por seus passos. 
Até que o inacreditável aconteceu; bem ali, alguns metros a 
frente deles estava o carro.

—Oh meu Deus! - Kelly sussurrou.
—Voltamos. - Ben concluiu, olhando para o carro que 

estava parado exatamente no mesmo lugar.
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—Droga! Não acredito que andamos em círculo! 
Inferno! - Paul xingou, chutando as folhas do chão.

—Não! Nós andamos em linha reta, eu tenho um bom 
senso de direção. -Ben insistiu.

—Andamos em linha reta até chegar no carro de novo? 
- Kelly murmurou.

—Devemos ter nos enganado e voltamos, só isso. - 
Disse Eveline.

—O que vamos fazer?
—Como assim, o que vamos fazer? - Ben olhou para 

Kelly – Vamos tentar encontrar o caminho pra sair dessa 
maldita floresta, é isso o que vamos fazer!

Falando assim, ele começou a se afastar e sem ter o que 
fazer ou responder, os outros o seguiram silêncio. Kelly e Eve 
andavam de braços dados, pois estava muito frio. 
Caminharam outra vez por vários e vários minutos.

—Que horas são? - Paul perguntou e Eveline olhou seu 
relógio de pulso.

—Meia noite. - ela respondeu, sentindo um frio no 
estômago.

—Já é Halloween... - Kelly observou e no mesmo 
instante, uma nuvem negra passou na frente da lua 
ocultando sua luz e a escuridão foi total.

—Maravilha! É Halloween e nós aqui perdidos no meio 
dessa floresta! - Ben indignou-se.

—Não estamos perdidos. - Eve afirmou.
—Ah é? Então me diga exatamente onde estamos, qual 

a direção correta para sairmos daqui! - ele se irritou e Eve 
apontou a lanterna no rosto dela.

—Não grite comigo! Estamos presos aqui por sua culpa!
—Se você dizer isso outra vez eu juro que eu vou...
—Vai fazer o quê? Vai me matar como fez com a 

Cindy? - ela o desafiou e a expressão dele se transfigurou 
pela raiva.

—Você também participou da morte dela! Todos nós a 
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matamos! Alguém aqui sabe com qual dos empurrões que 
demos nela, ela caiu? Somos todos assassinos e então cale a 
sua boca antes que eu inclua mais uma na minha lista!

Ao fim da explosão de raiva de Ben, todos o olharam 
assutados. Pareciam não acreditar nas coisas que ele havia 
proferido. Ben percebeu pela expressão da namorada e dos 
amigos que tinha ido longe demais. Caminhou alguns passos 
para a frente, coçou a cabeça e então se voltou a eles.

—Desculpem, estou nervoso com essa situação e acabei 
exagerando.

—Não ouse falar em morte aqui, Ben. Não ouse. - Kelly 
apontou para o amigo e todos ficaram em silêncio, foi quando 
Paul olhou assustado para o que estava atrás dos três amigos.

—O carro. - ele sussurrou incrédulo diante da visão do 
carro parado exatamente no mesmo lugar que há uma hora 
trás quando eles o deixaram.

—Ah meu Deus... estamos mesmo perdidos aqui. - Eve 
constatou, levando as duas mãos à cabeça.

—Isso... isso não é possível! Como foi que voltamos 
outra vez para o mesmo lugar? Mas que droga é essa? - Paul 
gritou para o alto como se estivesse falando com outro 
alguém.

—Ai cara... o que está acontecendo? - Ben desesperou-
se, imitando o gesto da namorada, levando as mãos à cabeça. 
Kelly suspirou deixando os ombros caírem.

—Só tem um jeito, esperarmos amanhecer e aí ficará 
mais fácil de encontrarmos o caminho. - ela disse.

—Quer dizer... passarmos a noite aqui na floresta? - a 
ideia pareceu assustar Eve.

—Tem uma ideia melhor? - Paul inqueriu.
—Tenho. Caminhar até chegar em casa! Se quiserem 

ficar aqui o problema é de vocês. Eu vou embora. - resolveu 
ela caminhando a passos largos e rápidos. 

—Eve espera!
—Não pode se separar da gente.
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—Eve!
Os três gritaram indo atrás dela que já tinha se 

adiantado muitos metros de onde estavam. Quando 
finalmente conseguiram alcançá-la, foi bem que segurou seu 
braço.

—Você está pretendendo... - ele foi interrompido pelo 
som do alarme do carro que disparava como se alguém 
tivesse o desativado com a chave. Todos se olharam 
assombrados e Ben tirou a chave do bolso, levantando-a no 
ar.

—O que foi isso? - Paul indagou.
—Meu carro! - Ben gritou e correu de volta para onde o 

carro estava, mas quando chegou lá, o carro havia 
desaparecido. - Não acredito que roubaram meu carro!  
Droga, droga, droga! Como eu não desconfiei? Ladrões! 
Caímos numa armadilha! - ele berrava.

—Shhh, fica quieto – Eve recomendou, segurando o 
casaco dele – Se tem mesmo ladrões por aqui pode ser 
perigoso para nós. - ela sussurrou.

—Mas... eu não ouvi o barulho do carro se movendo. - 
Paul observou e Kelly direcionou o facho de luz da lanterna 
para onde o carro estava.

—Não tem marcas dos pneus. - disse ela, reparando 
que as únicas marcas eram as que o carro tinha feito ao sair 
da estrada. Mas elas não ajudariam muito para que saíssem 
dali, pois apenas poucos metros antes do carro é que 
existiam.

—Não acredito... 
 Eve falou, deixando-se cair sentada no chão. Kelly, que 

já se sentia exausta de tando caminhar, imitou-a ao se sentar 
ao lado dela ao pé de uma árvore. Sem muito mais o que 
fazer e muito o que pensar, Paul e Ben fizeram o mesmo. Por 
mais de uma hora, eles apenas ficaram ali sentados e sem 
falar nada. Kelly sentia-se arrependida de ter brigado com 
seus pais e seu irmãozinho, Tudo que ela queria naquele 
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momento era estar em casa com eles. Matt àquela hora já 
devia ter comido quase todo o doce que ganhou e pegado no 
sono no sofá e seu pai o tinha levado para o quarto.

Eve sentia um desejo imenso de estar em sua cama. Sua 
mãe estava fazendo carne de porco assada quando ela saiu, e 
como sobremesa teriam uma bela torta de creme com 
pêssego. Ela daria qualquer coisa para comer aquele jantar e 
ir dormir na sua cama macia com cheiro de lavanda. Ben, 
dormia com a cabeça encostada em seu ombro e Paul se 
levantou.

—Onde você vai? - Kelly indagou com voz cansada e 
Eve o olhou.

—Esticar um pouco as pernas, não aguento mais ficar 
agachado. - falou ele juntando do chão uma pedra e a 
jogando longe na floresta. Seus planos eram de entrar para a 
equipe de beisebol no ano seguinte.  - Sabe de uma coisa? 
Estamos ferrados. - disse ao jogar mais uma pedra.

—Cala a boca garoto, nós vamos sair daqui. - Eve 
retrucou, mas Paul não respondeu e continuou com sua 
brincadeira durante alguns minutos.

—Já amanheceu? - Ben perguntou sem abrir os olhos e 
então a árvore onde estavam encostados foi atingido por uma 
pedra atirada de dentro da floresta na direção deles.

—O que é isso? - Kelly perguntou ficando em alerta e 
de súbito, todas as pedras que Paul havia arremessado 
voltavam contra eles como se várias pessoas as tivessem 
atirando.

— Droga! Corram!
Paul gritou e começou a correr, Eve, Ben e Kelly 

gritaram horrorizados e também se levantaram. Correram 
pela floresta escura com os fachos de luz de suas lanternas 
oscilando desconexamente pelo chão. Correram por vários 
metros, até que as pedras não os atingiam mais e olharam 
para trás, encontrando apenas o escuro silencioso.

—O que foi isso? - Eveline perguntou ofegante.
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—Oh meu Deus!
—Esse lugar é assombrado! - Paul  disse de forma 

descontrolada.
—Não fala isso! - Kelly pediu, tremendo da cabeça aos 

pés.
—Então como você explica aquilo? - devolveu ele.
—Vamos continuar. - falou Ben ao segurar o braço de 

Eve e voltaram a correr, mas dessa vez a passos mais pesados 
que iam ficando cada vez mais lentos.

—Espera, espera, espera... - Paul pediu – acho que já 
estamos bem longe. Estou cansado, vamos parar um pouco. 

—É... acho que agora estamos seguros. - falou Ben, 
agachando-se e colocando as mãos nos joelhos para respirar 
melhor.

—Quem fez aquilo, meu Deus? - Kelly indagou com a 
voz trêmula. O frio estava piorando e o relógio já se 
aproximava da uma da manhã, a escuridão era imensa.

—Eu quero ir para minha casa. - Eve choramingou 
cobrindo o rosto com as duas mãos.

—Nos vamos conseguir sair daqui, calma. Quando 
amanhecer conseguiremos encontrar o caminho, é que no 
escuro tudo fica mais difícil. - Ben tentou tranquilizá-los.

—De noite todos os gatos são pardos, né? - Paul 
concordou.

—Meu Deus, vamos ter que passar a noite aqui... - Kelly 
falou abraçando o próprio corpo.

—Não há razão pra ter medo, só estamos perdidos. - 
disse Ben.

—Cara, esse é o pior Halloween da minha vida. - 
afirmou Paul, tirando uma pequena garrafa de bebida do 
bolso interno do casaco. 

—Só você? - Ben maneou a cabeça – Seja como for, é 
inútil ficarmos caminhando por aí.

—O que tem em mente, então? - Eve perguntou.
—Dormir. - respondeu ele tirando a mochila das costas.
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                                             Capítulo  8

—Como assim dormir? - Kelly pareceu não acreditar na 
ideia.

—Juntar as pálpebras e esperar amanhecer. - Ben foi 
irônico enquanto tirava a pequena barraca de dentro da 
mochila.

—Eu não quero dormir... pode ser perigoso. - continuou 
ela.

—Não tem nada de perigoso aqui! Para de besteiras 
garota. - Paul se irritou.

—Então quem atirou aquelas pedras na gente? - 
esganiçou ela e Paul balançou a cabeça e sorveu um gole da 
bebida.

—Pelo menos estaremos protegidos do frio. - observou 
Ben, ao terminar de armar a barraca de tecido sintético verde 
escuro.

—É verdade... é melhor do que ficarmos aqui ao 
relento. - Eveline concordou, alisando o braço numa tentativa 
de se aquecer.

—Estou com fome... - disse Ben, atirando a mochila 
para dentro da barraca – queria um pedaço da torta de 
abóbora da minha mãe. - desejou.

—Também estou com fome.
—Eu também... - Eve juntou-se ao coro. O único sem 

fome parecia Paul que se ocupava de sua dose de vodcka.
—Então... vamos dormir. - propôs Ben e todos se 

olharam um instante.
—Certo. - disse Eve entrando na barraca e seguida por 

Ben.
—Não encoste em mim!  - Kelly apontou para Paul que 

fez uma careta.
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—Nem pensei nisso. - mentiu ele, guardando a garrafa 
no bolso.

Os quatro deram um jeito de deitarem encolhidos 
dentro do pequeno espaço. As garotas ficaram no meio e Ben 
passou o braço ao redor da namorada. O frio era bem menor 
dentro do aconchego da barraca e o cheiro de álcool que Paul 
havia bebido enchia o ambiente.

—Não está com frio. - Paul sussurrou no ouvido de 
Kelly que se encolhia para mais perto de Eve.

—Prefiro morrer de frio do que dormir abraçada com 
você! - ralhou ela.

—Então pode congelar aí, sua sem graça. - respondeu 
mordido.

—Idiota. - ela devolveu.
—Gente calma, vamos tentar dormir pra essa maldita 

noite acabar logo. - pediu Eve, tremendo de frio.
—Que horas são? - Paul perguntou, tentando ficar bem 

longe de Kelly o que era quase impossível naquele pequeno 
espaço.

—Uma e onze. - ela respondeu com medo de fechar os 
olhos.

—E eu jurando que há essa hora estaria curtindo a festa 
do ano. - observou Ben.

—E eu só quero que esta noite acabe, só isso. - 
murmurou Kelly fechando os olhos.

O mesmo desejo era compartilhado pelos outros; o fim 
daquela noite terrível. Logo todos se sentiam mais relaxados 
e Paul foi o primeiro a cair no sono, graças a ajuda das três 
latas de cerveja. Eve foi a única a não conseguir dormir, o 
silêncio da floresta a inquietava e o escuro era quebrado 
apenas pela lanterna de Ben que estava ligada acima da 
cabeça deles, apoiada em sua mochila. Eve olhava para ela se 
perguntando se seria melhor desligá-la, por um lado até que 
o escuro poderia ser seguro, mas por outro era assustador. 
Então se perguntou qual seria o tal perigo, eles só estavam 
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perdidos, só isso. Mas ela culpava o lugar com fama de 
assombrado pelo medo que sentia.

A história das bruxas queimadas há mais de um século 
e as maldições que proferiram sobre a cidade era parte do 
medo. Mas é claro que o outro motivo era mais terrível. Black 
Water guardava o pior segredo da vida dos quatro amigos, 
mas nenhum deles queria ao menos pensar no assunto. Eve 
expulsou esses pensamentos da sua cabeça e fechou os olhos, 
era melhor tentar dormir um pouco assim como os outros. O 
som de suas respirações lentas e a respiração quente de Ben 
em sua nuca eram tranquilizadores. Ela se aconchegou 
melhor nos braços do namorado e espiou o relógio, já eram 
dez pras duas da manhã. Fechou os olhos e respirou fundo, 
porém quando estava sentindo o sono finalmente chegar, um 
tenebroso som fez seus olhos se arregalarem e sua respiração 
falhar. Lá fora, parecendo vir de bem longe, uma voz 
quebrava o silêncio entoando uma canção:

“Pela estrada afora eu vou bem sozinha / levar esses doces 
para a vovozinha / ela mora longe o caminho é deserto / e o lobo 
mau passeia aqui por perto/ Mas à tardinha/ ao sol poente / junto à 
mamãezinha dormirei contente.” 

A voz de uma garota. E cantava de forma lenta e 
assustadora, mas parecia estar bem longe. Eve sentiu o corpo 
virar uma pedra de gelo, imediatamente as lágrimas de pavor 
encheram seus olhos. A cantiga cessou e nenhum dos três 
tinha despertado, Eve olhou para a lanterna e estendeu o 
braço de forma hesitante até conseguir pegá-la. Sentia medo 
de se mover, sentia medo de que... aquilo chegasse mais perto. 
Ela conseguiu desligar a lanterna que apoiou junto ao peito. 
Porém seu corpo começou a tremer violentamente, quando 
desta vez a cantiga soava um pouco mais de perto.

“Pela estrada afora eu vou bem sozinha / levar esses doces 
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para a vovozinha / ela mora longe o caminho é deserto / e o lobo 
mau passeia aqui por perto/ Mas à tardinha/ ao sol poente / junto à 
mamãezinha dormirei contente.” 

—O que foi Eve? - Ben acordou com os tremores 
violentos do corpo dela, a respiração ofegante e irregular 
fazia seu peito dar saltos fortes. Ben acordou quando a voz já 
tinha se calado – O que houve, por que está assim? - ele 
perguntou outra vez e os outros acordaram.

—O que foi? - Kelly perguntou.
—Não sei, Eve não está normal. - respondeu ele.
—Teve um pesadelo? - Paul perguntou pegando sua 

lanterna.
—Não, não liga isso! - ela pediu num sussurro 

desesperado.
—Por quê? - Paul estranhou e logo teve sua explicação, 

desta vez bem mais de perto. 

“Pela estrada afora eu vou bem sozinha / levar esses doces 
para a vovozinha / ela mora longe o caminho é deserto / e o lobo 
mau passeia aqui por perto/ Mas à tardinha/ ao sol poente / junto à 
mamãezinha dormirei contente.” 

Todos se olharam com os olhos arregalados. Ninguém 
ousava proferir uma única palavra, nem mesmo se mover. 
Kelly chorava baixinho enquanto escondia o rosto com as 
mãos.

—Essa não é a voz da...
—Cala a boca! - pediu Eve num sussurro.
Seus corações batiam tão forte que pareciam querer 

escapar do peito. Eles não poderiam mais ter dúvidas depois 
daquilo, não tinha como ser uma brincadeira ou um trote dos 
outros alunos. Ninguém sabia que o corpo de Cindy Lassier 
estava escondido em Black Water, somente eles sabiam e é 
claro... Cindy. Eles olhavam apavorados para as paredes da 
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barraca em busca de alguma coisa, que não queriam ver. A 
luz cheia brilhava tão plena que seus raios pálidos atiravam 
as sombras retorcidas dos galhos das árvores sobre a barraca 
como vultos de braços tenebrosos.

“Pela estrada afora eu vou bem sozinha / levar esses doces 
para a vovozinha / ela mora longe o caminho é deserto / e o lobo 
mau passeia aqui por perto/ Mas à tardinha/ ao sol poente / junto à 
mamãezinha dormirei contente.” 

Agora a voz soava desesperadoramente perto, parecia 
que quem cantava passava a apenas alguns metros da 
barraca. Kelly e Eve choravam de forma descontrolada, mas 
todos eles tremiam de horror.

—Quem está fazendo isso? - Ben sussurrou.
—Meu Deus... - Kelly soluçava.
—Calma. - disse Paul chegando mais perto, naquele 

momento eles se encolhiam um para mais perto do outro. O 
terror os dominava e todos sabiam quem era a única pessoa 
que entoaria aquela canção para os apavorar.

—É a Cindy... - Kelly sussurrou aos prantos, nunca 
tinha sentido tanto medo em toda sua vida.

—Ela está morta, Kelly. Não pode ser ela. - a voz 
oscilante de Paul soou.

—Eu quero sair daqui... - chorou Eve num murmúrio.
—Devemos estar ouvindo coisas, vamos ficar quietos. 

Calma... não é nada. - Ben sussurrou, apertando Eve que 
tremia descontroladamente.

Resolveram ficar no mais absoluto silêncio. E os 
minutos foram se passando sem que nada acontecesse, não 
havia mais som algum, nem mesmo vento soprando as folhas 
do chão, nem sequer um grilo. A noite havia se tornado tão 
silenciosa quanto um túmulo, ou melhor, Black Water havia 
se tornado em uma tumba. E os assassinos, agora temiam o 
poder fantasmagórico que não podiam mais negar existir ali. 
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Imóveis ficaram durante uma hora inteira, ouvindo apenas o 
silêncio. 

—Será que nós imaginamos tudo isso? - Paul 
perguntou.

—Eu ouvi... - sussurrou Kelly que escondia o rosto nos 
joelhos dobrados.

—Não é possível uma alucinação coletiva, tem alguma 
coisa lá fora. - falou Eve, batendo freneticamente um dos pés 
no chão.

—Bem... eu ainda acho que alguém está aprontando 
alguma para nós. - desacreditou Ben – planejamos pregar 
uma peça nos nerds ano passado e esse ano, fomos os 
escolhidos.

—E por que usariam o tema de Chapeuzinho 
Vermelho? Você sabe muito bem de quem era aquela voz! - 
Kelly insistiu.

—Deixa de besteiras, Kelly. Vai me dizer que acredita 
em fantasmas agora? - Ben provocou, mas ela não respondeu. 
- Ah é? Vou provar pra você que não é nada.

Falando assim, Ben largou Eve e se pôs em direção à 
entrada da barraca abrindo o zíper que a fechava. Eve e Kelly 
tentaram impedi-lo.

—Para, Ben!
—Não, Ben. Por favor não sai, não vai lá fora, por favor, 

por favor... - Eve implorava em prantos, mas ele se 
desvencilhou delas.

—Vou provar pra vocês que isso tudo é uma piada! - 
prometeu saindo da barraca.

—Volta, volta Ben. - elas pediam e Paul apenas olhava 
sem saber no que acreditar.

—Quem está aí? - Ben começou a gritar para o escuro, 
enquanto se afastava alguns passos da barraca – Quem é o 
idiota que está fazendo isso com a gente? Você é um imbecil, 
mostra a cara seu mané!

Ben gritava e sem perceber caminhava e girava 
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enquanto tentava encontrar as tais pessoas que estariam 
brincando com ele e os amigos, talvez uma peça de 
Halloween. Na barraca, Eve e Kelly espiavam pela abertura. 
Paul engolia em seco, pensava que  nunca tinha ficado em tal 
estado de pavor.

—Fala! Cadê você idiota?
Ben gritou mais uma vez e não ouviu nenhuma 

resposta, que não fosse o silêncio ecoando seus gritos. Aos 
poucos, a escuridão e o frio foram-no fazendo se dar conta do 
que estava fazendo. O medo foi se esgueirando por sua alma 
e ele achou melhor voltar para a barraca com seus amigos. Se 
voltou para trás afim de refazer os poucos passos que tinha se 
afastado, mas seu coração perdeu uma batida. Atrás dele 
havia apenas a floresta escura e intimidadora, não havia nem 
sinal da barraca. Nem mesmo o vulto dela ao longe... em 
nenhuma direção. Sua respiração falhou e um frio subiu por 
sua coluna, a lua cheia se escondeu atrás de uma nuvem e ele 
sentiu seu corpo se eriçar. Havia uma presença flutuando à 
suas costas. 

—Ben, por que esses olhos tão grandes? 
 Uma voz baixa e arrastada, indagou atrás dele. Ben 

tinha certeza de que encontraria o responsável por aquilo 
tudo, virou-se devagar, como se o tempo estivesse em câmera 
lenta. Mas o que viu, o fez gritar apavoradamente.

—Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
O grito alto, forte e apavorado foi tudo o que os 

horrorizados Paul, Kelly e Eve ouviram na barraca.
—Beeeeeeeeeeeen! - Eve gritou – Beeeeeeeeeeeen! - aos 

prantos ela gritava pelo namorado e tentou sair da barraca, 
mas foi impedida pelos outros.

—Não Eve! Não vai, não vai por favor... Eve. - Kelly 
chorava, puxando a amiga pelo braço.

—Você não vai sair, Eveline. Não vai. - Paul a puxou 
com força e fechou o zíper, estava tremendo. 

—Temos que ajudá-lo! - gritou ela entre um soluço e 
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outro.
—Fala baixo baixo Eve, por favor, fala baixo. - Kelly 

pediu abraçando os ombros dela.
—Mas nós temos que ajudá-lo... Ben. - chorou ela 

tombando para o lado – Ben...
—O que aconteceu com ele, Paul? - Kelly olhou para ele 

com os olhos arregalados.
—Não sei, Kelly não sei... - respondeu ele com a voz 

falhada.
—Não é melhor ir-irmos atrás dele? - gaguejou ela 

enquanto Eve chorava descontroladamente.
—Ninguém mais vai sair dessa barraca enquanto não 

amanhecer – disse, engolindo em seco - à luz do dia 
saberemos o que fazer.

—Temos que encontrá-lo... Ben... - Eve repetia entre as 
lágrimas e Kelly alisava seu braço, numa tentativa de 
confortá-la.

Paul e Kelly se olharam assustados. Nunca tinham 
passado por uma situação tão terrível em toda a vida. 
Ficaram se olhando durante muito tempo, como se um 
encontrasse segurança no outro, Eve não cessou seus soluços 
durante horas. Mas nada aconteceu, a madrugada se manteve 
silenciosa e enfim, pelas quatro da manhã o sono os 
dominou. Abraçados e bem unidos, eles dormiram.
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                                           Capítulo  9

A manhã chegou fria com um céu nublado e sombrio. 
O silêncio ainda reinava de forma estranha, pois a floresta 
costumava ser cheia de pássaros. Muitos não migravam ao 
chegar do frio e além disso os insetos faziam muito barulho – 
isso em um dia normal. Naquele 31 de outubro tudo estava 
diferente, a normalidade passava longe de Black Water. Kelly 
foi a primeira a despertar, ficou parada olhando para a 
parede verde de tecido liso com costura preta. Ela não queria 
ter certeza de que aquilo tudo tinha mesmo acontecido, 
queria acreditar  que estava em sua cama e logo Matt a 
acordaria para mostrar os presentes de Halloween. Mas ainda 
estava lá, no meio daquele horrível pesadelo. Estavam 
perdidos, sem comida, sem água, sem celular e Ben não havia 
voltado.

—Kelly? - Paul chamou.
—Hum?
—Como está a Eve?
—Eu não sei... - murmurou ela ao sentar-se – Eve? - 

chamou mas a amiga não abriu os olhos – Eve?
—Ele voltou? - a pergunta saiu num sussurro dos lábios 

de Eveline.
—Não. - Kelly respondeu tomada de tristeza.
—Vamos procurá-lo então... já amanheceu. - Paul falou, 

mas não parecia certo do do que propunha. Dava para ver 
claramente o medo estampado em seus olhos. 

—Vo-você acha seguro sair daqui? - gaguejou Kelly, 
temendo a ideia.

—Não quero passar mais uma noite nesse lugar... se for 
preciso caminhar o dia inteiro, farei isso. Como conseguimos 
sair daqui no ano passado? Vamos conseguir outra vez.
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—Não vou sair daqui sem encontrar o Ben. - afirmou 
Eve sentando-se.

—Vamos encontrá-lo... - disse Paul e os três trocaram 
mais um olhar temeroso.

—Então... quem sai primeiro? - Kelly olhou para a 
entrada fechada com o zíper.

—Eu vou...
Prontificou-se Paul de súbito. Ele se aproximou 

devagar e forma hesitante abriu lentamente o zíper da 
barraca, apenas para encontrar um dia cinza e frio lá fora. 
Respirando fundo de forma discreta, ele saiu. Ergueu o corpo 
devagar, olhando desconfiado para todos os lados. Apenas a 
floresta que parecia infinita devolveu o seu olhar, não havia 
movimento algum em nenhuma parte. E nem mesmo um 
único sinal de Ben. Kelly e Eve saíram temerosas e 
encolhidas, sondavam a floresta. 

—Pra onde vamos? - Kelly perguntou, abraçando o 
próprio corpo. Houve um instante de silêncio.

—Em que direção ele foi? - Eve devolveu, tentando se 
localizar. Mas a floresta parecia igual de todos os lados. 
Como um labirinto. 

—Ah meu Deus! - Kelly ofegou de repente e os amigos 
a olharam. Seu olhar era fixo no chão alguns metros ao lado 
da barraca, ela foi ficando pálida e sua respiração falhou.

—Kelly, o que foi? 
—O que aconteceu? 
Paul indagou tão alarmado quanto Eve, mas Kelly não 

respondeu. Apenas limitou-se a estender o braço e apontar 
em uma certa direção. Mesmo sem muita vontade de 
descobrir o que ela tinha visto e que a deixara em estado de 
choque, os dois miraram na direção em que apontava. Ali, 
destacando-se das folhas marrons, mais uma imagem soturna 
de seu pesadelo. Apenas uma pequena cestinha preta. Todos 
estacaram. A cestinha preta que Kelly lembrava-se muito 
bem, ela havia posto ao lado do corpo de Cindy, depois de 
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recolher suas balas. O terror os tomou e involuntariamente 
tremores e taquicardia invadiu seus corpos. Por minutos sem 
fim, nenhum deles conseguiu ao menos se mexer. Até Eve 
conseguir caminhar até ficar bem ao lado de Kelly, as duas se 
abraçaram diante da visão fantasmagórica.

—O qu-qu-que vamos fazer? - Kelly tropeçou nas 
palavras.

—Alguém deixou aqui para que encontrássemos. - 
proferiu Paul, depois de engolir em secos umas três vezes.

—Alguém? Que alguém? - Eve temeu.
—Não sei – mentiu ele, estava claro para todos ali – 

talvez seja o fim desse trote...  
Oscilou ele, ainda querendo acreditar que tudo não 

passava de uma brincadeira. Talvez até Ben àquela altura 
estivesse participando dela. Afinal de contas era Halloween, 
dia para se fazer brincadeiras apavorantes.

—O que será que tem lá? - Eve perguntou ainda 
tremendo.

—Vamos ir até lá e ver. 
Paul disse, ensaiando um passo. Relutante, olhou para 

trás procurando pela aprovação mas tudo que viu foi mais 
pavor e dúvida nos olhos delas.

—E se for perigoso? - Eve indagou apertando 
nervosamente sua lanterna. 

—É só uma cesta... o que pode ter de perigoso? - 
devolveu ele, olhando para trás.

Então caminharam os três a passos lentos na direção do 
objeto que parecia inofensivo. Mas o fato de estar ali era o 
que os aterrorizava, qual seria o significado? Se aproximavam 
com cuidado, esticando o pescoço para conseguir encher o 
que tinha dentro, descobriram um pano preto e pequeno a 
cobria. Um olhou para o outro como se perguntassem quem 
seria o que tiraria o tecido, Kelly e Eve olharam diretamente 
para ele que soube que era o eleito. Paul engoliu em seco e se 
baixou devagar, com receio tocou no tecido frio e o puxou. O 
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conteúdo da cesta os fez gritar horrorizados e se afastar 
rapidamente, Paul tropeçou e caiu.

—Ah meu Deus! Ah meu Deus! 
Eles gritavam apavoradamente. Dentro da cesta havia 

um par de olhos azuis; os olhos de Ben. Paul levantou-se e 
correu para perto delas, não havia o que fazer.

—Eram olhos? - Kelly pareceu não acreditar enquanto 
Eve ainda gritava.

—Acho que sim...
—Ahhh eram os olhos do Ben! - Eve gritou numa 

mistura de choro.
—Oh meu Deus... - Kelly sussurrou.
—Temos que sair daqui, agora! 
Paul se descontrolou e segurou o braço de Kelly, 

puxando-a de volta para a barraca. Mas qual não foi a 
surpresa deles ao descobrir que a mesma não estava mais ali, 
onde estava há dois minutos atrás.

—Nãaaaaaaao! - Kelly exclamou levando as mãos à 
cabeça.

—Sumiu? Nossas coisas sumiram? - Eve perguntava 
maneando a cabeça de forma descontrolada.

—Quer nos isolar... nos deixar sem nenhuma chance. - 
Paul proferiu com um suspiro.

—Quem? Quem iria querer fazer isso com a gente? - 
Eve perguntou num grito.

—É a Cindy... - Kelly sussurrou com o olhar fixo no 
chão.

—A Cindy está morta! Está ouvindo, Kelly? Ela morreu, 
não pode fazer nada porque está morta! - Paul se 
descontrolou.

—É ela sim! Não vê? A música da Chapeuzinho 
Vermelho, a cesta, esse lugar! - Kelly berrava e logo após sua 
voz baixou de tom -Ela quer se vingar.

Quando Kelly terminou de falar, não houveram 
respostas. Cada um deles começava a deixar de lado o 
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ceticismo e a voltar no tempo, um ano atrás quando aquilo 
tinha acontecido. Mas era irreal demais que estivesse mesmo 
acontecendo.

—Ben está morto... - Eve sussurrou entre lágrimas – 
Vamos embora daqui por favor.

—Vamos.
Concordou Paul e os três correram para longe daquele 

lugar, queriam se distanciar o máximo de onde passaram a 
noite e de onde encontraram os olhos. Não sabiam que 
direção estavam seguindo, mas queriam correr. Após alguns 
minutos, com exatamente a mesma paisagem ao redor, 
diminuíram o passo e andaram em silêncio durante horas. O 
tempo piorou e o que antes era um céu cinzento e nublado 
transformou-se em um céu negro de nuvens que pareciam 
anunciar uma tempestade.

—Meus pais iam pra St. Matthew hoje – comentou Eve 
quebrando o silêncio absoluto – nem devem ter descoberto 
que não cheguei em casa.

—Será que não estão procurando pela gente? - Kelly 
preocupou-se.

—Meu pai não dá a mínima pra mim, deve ter enchido 
a cara outra vez e está dormindo no sofá. - imaginou Paul 
com frieza.

—Queria estar na minha casa...
—Onde será que estamos? - indagou Eveline olhando 

para o céu.
—Se ao menos o sol estivesse aparecendo, poderíamos 

saber onde fica o leste. - Paul informou, colocando as mãos 
nos bolsos.

—Por que estamos andando tanto se não vamos chegar 
a lugar algum? - Kelly perguntou séria e os dois a olharam.

—Porque  ninguém aqui vai ficar parado e esperar a 
morte. - respondeu Paul, zangado.

—Estou com fome... - ela disse.
—É, eu também.
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—E eu daria qualquer coisa por uma garrafa de água. 
Completou Paul no momento em que uma leve e 

contínua rajada de vento fez as folhas do chão levantarem um 
voo baixo. Inesperadamente, uma névoa branca e espessa 
começou a se espalhar pelo lugar. Envolvendo os troncos das 
árvores, tornando impossível ver mais longe que cinco 
metros em qualquer direção. 

—Podemos para um pouco? Estou cansada. - Eve pediu 
apoiando as mãos nos joelhos.

—É, até que é uma boa ideia. - Paul concordou e Kelly 
não falou nada, apenas sentou-se apoiando as costas numa 
árvore e fechou os olhos.

—Onde será que estamos? - Eveline indagou, também 
sentando-se no chão.

—Não faço a menor ideia...
—E pra ajudar parece que vai chover... - observou ela.
—Isso até que não seria tão ruim, estou com sede. - 

falou ele – Que horas são?
—Hum... - Eve sibilou olhando para o relógio parado – 

acho que acabou a pilha... está parado em duas e trinta e um.
—Droga! - lamentou Paul sentando-se no chão também 

– Agora sim estamos perdidos mesmo, sem saber onde 
estamos, sem horas!

—Queria tanto que isso acabasse de uma vez. - desejou 
Eve, encostando a testa nos joelhos dobrados.

—O problema é; como vai acabar? - disse Paul.
—Nós vamos conseguir, Paul. Vamos sair daqui e 

buscar ajuda.
Afirmou ela, tudo que tinham naquele momento era 

um fio de esperança que tudo sairia bem, não podiam perder 
isso também. Mas as coisas não estavam nada boas. Haviam 
passado o dia todo caminhando e a floresta parecia 
exatamente igual. Não havia nenhuma orientação de para 
onde seguir e a fome, o frio e a sede que sentiam, os estava 
debilitando. Os minutos foram se passando e nenhum deles 
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falou coisa alguma, o silêncio era perturbador. Até mesmo o 
vento havia se calado. Eve levantou a cabeça e viu Paul com a 
boca aberta com a língua de fora. 

—O que está fazendo? - murmurou ela.
—Neblina é aguá, né? Estou tentando matar a sede. - 

respondeu ele e Eve fechou os olho, maneando a cabeça.
—Não acredito que isso está mesmo acontecendo... - 

disse ela e Paul levantou-se.
—O pior vai ser se nós ainda estivermos aqui quando 

anoitecer... não temos onde passar a noite. É melhor irmos 
andando.

—Sim é verdade – Eve levantou-se mas Kelly não se 
moveu – Kelly? Kelly?

—Estou indo. - respondeu ela no exato momento em 
que Eve iria começar a entrar em pânico pela falta de reação 
da amiga.

—Acho melhor irmos para lá – Paul apontou numa 
direção que poderia ser o sul ou o norte talvez o oeste e bem 
mesmo o leste – acho que para aquele lado fica a estrada.

—Se soubéssemos ao menos onde fica o... antigo 
cemitério – ela sussurrou a última palavra.

—Pois é, ele fica há uns um quilômetro e pouco da 
entrada de Black Water. - concordou Paul.

—É melhor continuarmos andando. 
Kelly falou de repente num tom de voz estranho. Eve e 

Paul trocaram um olhar confuso e a seguiram já que 
caminhava na direção que eles haviam concordado. As folhas 
agora úmidas já não se quebravam mais debaixo dos peso de 
seus pés. Os três caminhavam lado a lado, se separarem 
poderia ser uma coisa muito ruim.

—Tenho uma ideia – Eve falou de repente, tirando uma 
fita vermelha do bolso amarrou-a no galho baixo de uma 
árvore – pronto, agora saberemos se passarmos por aqui de 
volta.

—É... essa maldita floresta parece exatamente igual em 
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todos os lados. - Paul xingou.
—Shhhhh não fala essa palavra. - Eve repreendeu, Kelly 

ainda estava mergulhada no silêncio e caminhava abraçando 
o próprio corpo.

—Por quê? - ele quis saber.
—Porque esse lugar é mesmo amaldiçoado – respondeu 

em voz baixa – não se lembra das bruxas de Darkwest Falls?
—Ah, você acredita mesmo que eram bruxas? E quem 

garante que essa história é verdadeira mesmo? - duvidou ele. 
    —Porque isso remete ao início da história de Darkwest

                Falls... crescemos ouvindo essa história. - argumentou Eve.
—Besteira, eu não acredito. - ele afirmou dando de 

ombros.
—Como você pode dizer que não há nada de errado 

com esse lugar? E tudo que nos aconteceu? Acha mesmo que 
é normal?

Ela disparou e Paul não teve como argumentar. 
Realmente algo estranho estava acontecendo ali. Se fosse 
mesmo um trote, como antes haviam pensado, os 
organizadores do próprio já teriam se revelado e se divertido 
muito com a reação deles. Mas ninguém tinha aparecido e 
Ben não tinha voltado. Ele não assustaria os melhores 
amigos. Haveria então uma maldição na floresta de Black 
Water? Tudo indicava que sim.

—Eu só queria ir para casa. - Paul desabafou 
finalmente. Kelly, que há horas não falava nada e andava 
abraçando o próprio corpo alguns passos em frente, de 
repente falou:

—Ninguém vai sair daqui. - disse numa voz cansada e 
baixa.
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                      Capítulo  10

—É claro que vamos, por que está dizendo isso? - Paul 
estranhou.

—Porque nós vamos morrer. - disse simplesmente e os 
dois pararam imediatamente.

—O que deu em você, Kelly? - Eve franziu as 
sobrancelhas.

—Nós matamos a Cindy e agora ela vai se vingar 
matando a gente. - respondeu parando também e Paul e Eve 
se olharam apavorados.

—Kelly, isso é uma idiotice... 
 Paul falou e do nada, Kelly começou a rir.  A princípio 

risadas baixas mas logo se transformaram em risadas 
histéricas. Ela agia como se estivesse possuída ou tendo um 
surto psicótico.

—Kelly, isso não tem graça. Para! - Eve pediu já 
começando a tremer de cima a baixo.

—Chega disso, o que você está querendo? Nos 
assustar? - Paul tentou, mas era como se ela não os ouvisse. 
Ria e gargalhava como se tivesse vendo algo  muito 
engraçado.

—Por favor, Kelly. Para com isso! - Eve pediu, mas não 
obteve nenhum resultado. Kelly ria e ria escandalosamente. 

—Faz alguma coisa! - Eve pediu apavorada e Paul 
segurou a outra pelos braços e a sacudiu com força.

—Pare com isso, Kelly! Não tem graça, está ouvindo? 
Não tem graça!

Mas ela continuou rindo e rindo, não importava o 
quanto Paul a sacudisse ou Eve implorasse para que parasse. 
Então, tão subitamente quanto começou a rir, ela gritou. 
Gritou alto e de forma assombrosa, estava desesperada. Foi 
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com extrema facilidade que se livrou de Paul e saiu em 
disparada em uma corrida louca na direção oposta de onde 
queriam ri.

—Kelly para!
—Volta! 
Eve pedia assim como Paul, enquanto os dois corriam 

atrás dela. Se distanciavam cada vez mais de onde estavam 
antes e Kelly corria muito rápido na frente deles. Era como se 
ela estivesse fora de si e não os ouvisse pedindo para que ela 
não continuasse o que estava fazendo. Ela fez uma curva, 
passando por uma árvore com um tronco bem grosso, e 
quando Paul e Eve dobraram a mesma curva, não viram 
simplesmente nada. Kelly havia desaparecido como se a terra 
a tivesse engolido. Não havia nenhum vestígio de sua 
presença ali.

—Kelly! - Eve gritou.
—Kelly! - Paul fez o mesmo enquanto virava em várias 

direções. Eve então caiu em estado de desespero.
—Ah meu Deus! Ah meu Deus! Kelly! Por favor... - 

gritava ao cair num choro horrorizado.
—Kelly! - Paul ainda chamava, mas ela havia 

desaparecido assim como Ben.
—O que vamos fazer? - Eve tremia, enquanto Paul 

caminhava dando uns passos para trás.
—Vamos embora daqui, agora Eve! 
Disse ele tomado de uma urgência imediata. Segurou 

no braço de Eve e a puxou numa corrida louca e desesperada. 
Naquele momento a escuridão denunciava que sobre as 
nuvens pesadas o sol já tinha se posto. Uma luminosidade 
estranha de azul e cinza tomava tudo mas não fazia 
desaparecer a neblina esbranquiçada.

—Rápido Eve, rápido! - ele a apressava, correndo 
alguns passos à frente dela mas sem soltar seu braço.

   —Espere, minha lanterna! 
 Os dois pararam e Eve voltou alguns metros para 
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recuperar o objeto que tinha deixado cair. A lanterna era 
valiosa em meio àquela escuridão, era tudo que tinham. Ela 
se abaixou rapidamente para pegá-la entre as folhas, mas 
quando olhou para onde Paul e esperava, seu coração gelou. 
Ele não estava mais lá. Ela balançou a cabeça em negativa, 
aquilo não podia estar acontecendo.

—Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaul! - gritou se entregando ao 
desespero – Paaaaaul!

Eve gritava e gritava aos prantos, enquanto corria em 
várias direções. Perdida como um rato num labirinto, ou 
rodando e rodando numa corrida que não levaria a lugar 
nenhum. Ela chorava e olhava para todos os lados, até que 
teve uma resposta.

—Eve! 
Paul gritou de algum lugar da floresta. Ele havia olhado 

apenas um segundo para a frente e quando se voltou para 
trás Eve havia sumido. Ou melhor, eles haviam se perdido 
um do outro. Paul podia ouvir os gritos da amiga por ele, 
mas era como se ela estivesse do outro lado da floresta; bem 
longe. Eve o ouvia da mesma maneira.

—Paul! - seu grito denunciando um extremo desespero 
se fez ouvir.

—Onde você está Eve? - ele gritou começando a ser 
tomado pelo pavor, ouviu a resposta dela, só que parecia 
bem mais longe que há trinta segundos.

—Paul.
Ele começou a correr na direção de onde tinha pensado 

ouvir a voz dela. Chamava e chamava mas desta veza, não 
houve resposta. Paul correu por vários minutos, totalmente 
tomado pelo desespero. Então de repente uma visão horrível 
e sobrenatural se fez bem na sua frente. Três jovens mulheres 
com roupas de séculos passados, gritavam horrivelmente 
amarradas em uma grande árvore que se incendiava. Ele 
estacou no lugar e arregalou os olhos; eram as bruxas de 
Darkwest Falls. As três o miravam enquanto gritavam alto:
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—Culpado!
—Você é culpado!
—Vais morrer assassino, vamos ajudá-la a se vingar!
Então riam escandalosamente enquanto o fogo 

impiedoso as consumia, devorando a árvore e se espalhando 
por suas roupas. Paul sentiu seu corpo tremer de cima a 
baixo e um frio inexplicavelmente mais gelado que o clima 
correu por sua coluna. Então, ouviu:

—Paul, por que esses dentes tão grandes?
A voz era baixa, arrastada e assustadora. Aquela frase... 

ele tinha dito aquela frase. Seu corpo foi tomado por tremores 
violentos e muito devagar e de forma hesitante, ele se virou 
para encontrar quem falava. E tudo o que fez foi gritar de 
pavor.

—Ahhhhhhhhhhhhh.
Aquele grito desesperado foi ouvido por Eve que ainda 

procurava por ele. Ela parou de correr e virou a cabeça para 
todos os lados.

—Paul!
Gritou de volta mas não ouviu mais nada. Aquele grito 

havia sido apavorante, horripilante. Algo de muito ruim 
havia acontecido a ele, e não adiantava quantas vezes, e 
foram muitas, ela o chamasse. Chorava e corria, ouvindo 
apenas sua respiração descontrolada e seus próprios gritos.

—Paul...
Repetiu cansada e em voz baixa. Estava exausta, com 

fome, com sede e apavorada. Sabia que algo horrível e 
sobrenatural estava acontecendo e que ela era a próxima. 
Então fisicamente e psicologicamente exausta, sentou ao pé 
de uma árvore e encolheu os joelhos apoiando a testa neles. 
Seus cabelos caíram a sua volta formando uma cortina que 
dava a ela uma falsa sensação de segurança e então; chorou. 
Chorou copiosamente, soluçando por muitos e muitos 
minutos. Não tinha coragem de abrir os olhos e levantar a 
cabeça para olhar ao redor e ver como estava sozinha.
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Completamente só naquele lugar amaldiçoado, escuro 
e frio. Sim, muito frio. A cada minuto que passava ficava 
mais escuro e mais gelado, como se o clima anunciasse um 
mau presságio. Por fim, mais de uma hora se passou quando 
Eve sentiu o pescoço doer pela mesma posição ser mantida 
por tando tempo. Sentia seus olhos inchados pelo choro 
intenso que agora tinha cessado. Mas seria melhor ter 
mantido os olhos fechados, pois nem dois metros à sua frente 
estava outra vez aquela cestinha preta. Eve prendeu a 
respiração involuntariamente e seu coração perdeu uma 
batida. Olhou para os lados, mas não encontrou ninguém.

Mirou novamente o objeto. Estava ali parado e 
pequeno, não parecia oferecer perigo, era apenas uma 
cestinha de vime preto. Mas o fato de estar ali, dizia que algo 
muito ruim estava para acontecer. Eve ligou sua lanterna, 
mas era estranho, ela não foi tão útil porque a luz cheia 
brilhava intensamente no céu. As nuvens tinham ido embora 
mas a neblina continuava ali, ameaçadora. Ela apontou o 
facho de luz para a cesta e continuou sentada durante muito 
tempo; procurando coragem para ir até lá. Sua mão tremia 
enquanto iluminava o objeto misterioso, então decidindo-se, 
levantou. Seus passos eram lentos e pesados, de forma 
hesitante e morrendo de medo e pavor, se aproximou. Mas 
foi a luz da lanterna iluminar seu conteúdo, para seu pavor 
ser completo.

Dentro dela havia além do par de olhos azuis, duas 
orelhas e muitos dentes. Todos ensanguentados e horríveis. 
Eve gritou com tudo que seus pulmões conseguiram, então 
correu sem saber para onde ou porquê. As lágrimas desciam 
por seu rosto enquanto gritava e soluçava. Então se viu 
chegando no tenebroso cemitério antigo, lá uma visão 
horripilante a esperava. Seus três amigos, Ben; Kelly e Paul 
parados um ao lado do outro. Eles sangravam onde 
claramente lhes faltava o que havia na cesta. As pálpebras 
fundas de Ben deixavam escorrer muito sangue, assim como 
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o que manchava a jaqueta de Kelly e a boca inchada e 
ensanguentada de Paul. Eve gritou.

—Ela vai pegar você também.
Kelly murmurou de forma estranha e Eve maneou a 

cabeça e se virou para trás, queria voltar a correr, mas viu 
alguém. Sim, ela mesma, Cindy Lassier. Parada bem atrás de 
Eve, seus tenebrosos olhos estavam brancos e sua capa assim 
como seu vestido preto estavam sujos e rasgados. Sua pele 
era azulada e a expressão; morta. Eveline gritou com todo o 
pavor que jamais imaginou sentir e sua lanterna caiu no 
chão. Como diz a tradição; no Halloween todas as criaturas 
sobrenaturais estão livres sobre a terra para fazerem o que 
desejarem. Cindy Lassier voltou do mundo dos mortos e teve 
sua vingança e assim quando o relógio bateu meia noite; se 
acabou o Halloween em Darkwest Falls.

    † 
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