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"Palavras não tem poder de impressionar a mente sem o requintado 
horror da realidade". 

Edgar Allan Poe 



Prefácio 

 

Prepare-se! Este livro é altamente aterrorizante! 

Não recomendamos a leitura para pessoas sensíveis ou que tenham medo do desconhecido. 

Contudo, se você adora histórias assustadoras e não teme o obscuro: ESTE LIVRO É PARA 

VOCÊ! 

Embarque nesses universos medonhos que nossos autores criaram e seja corajoso. Vamos a 

um breve resumo de cada uma das histórias escolhidas: 

- 1º Capítulo é “A árvore do diabo”: veremos um grande suspense em torno de um 

misterioso homem e sua ligação com uma intrigante árvore. Será que você vai conseguir 

explicar o inexplicável? 

- 2º Capítulo é “A casa da Bruxa”: se florestas por si já não fossem completamente 

assustadoras sozinhas, neste conto teremos uma protagonista que se aventura pelas matas e 

acaba em uma nebulosa situação cheia de surpresas. 

- 3º Capítulo é “A unção”: a ingenuidade das crianças pode ser algo muito perigoso. Veja 

essa história pelos olhos de uma e, talvez, mude seu julgamento sobre elas. A narrativa é 

muito realista e fica na mente por horas após lê-la. 

- 4º Capítulo é “Bom Dia, Molly”: quem nunca se assustou com desenhos infantis que 

parecem vir do inferno? Esta história, repleta de adrenalina, vai te alucinar e você pensará 

melhor antes de assistir aos desenhos da TV. 

- 5º Capítulo é “Canção que aplaca a ira”: nosso amor pelos bichamos podem nos levar a 

situações bem perigosas. Você teria coragem de entrar na casa mais temida da região para 

salvar seu amigo? Descubra que nem tudo é o que parece, mas será que isso é bom? 

- 6º Capítulo é “Filho do Pecado”: Castigo Divino? Maldição? Injustiça? A história é 

polêmica! Seja qual for sua crença, é impossível não se assustar com essa história.  

- 7º Capítulo é “Meia-Noite”: A difícil rotina de se conviver com medo. O conformismo 

seria o verdadeiro vilão ou apenas um jeito de se conseguir sobreviver nessa realidade? 

Conheça o vilão e crie seu próprio julgamento. 

- 8º Capítulo é “O baú”: Nenhum livro de terror está completo sem uma boa história de 

bonecas assustadoras, não é mesmo? Viva a tensão desse conto cheio de mistérios. 

- 9º Capítulo é “O caminhante noturno”: A noite e seus enigmas sempre trazem surpresas. 

Mas qual seria o limiar entre desconfiança e realidade? A magia noturna abre portas para 

fantasias além do imaginável nessa história. 



- 10º Capítulo é “O gato”: uma história de terror contada em forma de poema não é nada 

simples de fazer. Mergulhe nessa intensa narrativa que vai te prender do início ao fim. 

- 11º Capítulo é “Porta para Sete Além”: as histórias sobre Sete Além já são uma febre e, 

sempre, muito angustiantes. Este, é mais um conto sobre esse universo paralelo, recheado 

com muito suspense e indagações a narrativa aguça nossa imaginação e nos faz mergulhar 

nesse mundo de horror. 

-12º Capítulo é “Possuída”: se conhecer o inimigo já é aterrorizante, imagina não fazer ideia 

de quem ele seja. Nesta história, o mistério cresce a cada instante enquanto o leitor devora 

as páginas louco por respostas. Será que você vai conseguir entender o que aconteceu? 

 

Agora que conheceu uma prévia das histórias que virão, lançamos um desafio: você acha 

que conseguirá dormir com a luz apagada após ler as melhores histórias de terror de 2019? 
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Capítulo 1 
A ÁRVORE DO DIABO – UM CONTO INTERIORANO 

 
 

José Lucas Brito Souza 
Ceará-BR 

 
 

o município de Guadianópolis – cidadezinha pequena, tipicamente 

do interior – contava-se, em épocas passadas, uma lenda sobre uma 

árvore que existia nas proximidades da zona rural, no terreno de 

uma certa casa já abandonada e caindo aos pedaços. A árvore se tratava de um 

velho pé de juazeiro, enorme, com uma grande copa frondosa, e seu tronco era tão 

largo que era preciso quatro pessoas para dar a volta completa. Como era o único 

da sua espécie na região, os viajantes que passavam por ali durante o dia tinham o 

costume de se protegerem do sol escaldante debaixo da sua sombra. Mas, ao cair a 

noite, ninguém se aventurava a passar por ali perto, por medo de certas 

“manifestações” que se faziam presenciar naquele lugar ermo, mesmo aos olhos dos 

mais céticos. 

Segundo os boatos que corriam de boca em boca, quando a noite chegava, o 

velho juazeiro parecia ganhar vida própria: seus galhos e folhas, de repente, 

começavam a se agitar num frenesi selvagem, como se estivessem sendo sacudidos 

por um vendaval, quando praticamente não havia nenhum resquício de vento 

soprando na área. Além disso, testemunhas sérias – entre elas meu avô, que me 

contou este “causo” há muitos anos em minha infância – disseram ter ouvido vozes 

e avistado vultos brancos a perambularem ao redor da árvore. Outros também 

diziam que ela “pegava fogo” do nada, e na manhã seguinte, estava verde 

novamente, sem sinal de queimaduras...Por causa dessas “visagens”, ela ficou 

conhecida pelos populares como a “árvore do diabo”. A explicação que davam para 

o mistério do velho juazeiro se relacionava diretamente com a casa abandonada 

nos seus arredores, que também já tinha a fama de ser “mal-assombrada”, e foi 

N 



AS MELHORES HISTÓRIAS DE TERROR DE 2019 
 

11 
palco de uma história acontecida há tanto tempo, que as gerações mais novas não 

sabiam se era realmente verdade, ou uma coisa inventada pelos mais velhos. 

 

* * * 

 

Não se sabia qual a idade da árvore, mas era sabido que ela já existia quando 

um homem conhecido como Tobias “Caolho” construiu sua casa e se mudou para 

lá com a família. A respeito dele, pouca coisa se sabe de certeza. Comentava-se 

que, em sua juventude, ele teria sido o líder de um temido bando de cangaceiros 

que vez por outra passavam por aquela região, e teria perdido um dos olhos em um 

tiroteio contra um grupo rival, ou em uma emboscada armada pela polícia – que na 

época ainda se chamava “a volante”; outros diziam que uma cobra havia lhe picado 

o olho enquanto dormia... Seja qual história for a verdadeira, depois desse 

episódio, Tobias era visto sempre usando um tapa-olho no olho esquerdo, 

originando daí o apelido.    

Sua família era composta de sua mulher e uma filha pequena, cujos nomes 

não me recordo no momento. A casa em que viviam era simples e pequena, como a 

maioria das outras casas do município – nessa época, Guadianópolis ainda não 

passava de uma humilde vila. A família vivia do trabalho no campo e lá passava a 

maior parte do tempo, se deslocando para o centro em raras ocasiões. Esse 

“isolamento”, e também a personalidade reservada de Tobias, naturalmente 

despertava suspeitas por parte da população da pequena vila.  

Em não poucas ocasiões, Tobias era visto próximo ao velho juazeiro, sentado 

debaixo de seus galhos, quase sempre ao entardecer e na “boca da noite”. Quem 

passava por ali comentava que ele parecia falar sozinho, como se houvesse outra 

pessoa ali ao seu lado. Uma certa noite já bem tarde, um vizinho de meu avô 

relatou ter visto uma luz bruxuleante perto da árvore e, curioso, resolveu chegar 

mais perto para averiguar o que era aquilo. Quando estava à uma certa distância, 
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percebeu que aquela luz vinha de um farol carregado pelo velho Tobias que, 

vestindo seu pijama, andava em círculos ao redor do juazeiro, como se estivesse 

numa crise de sonambulismo, e repetia sem parar as palavras “encontre ela, 

encontre ela”. E quase todas as noites, durante um bom tempo, ele era visto agindo 

dessa forma estranha, o que deixava a todos impressionados e receosos de manter 

contato com o Tobias Caolho... 

Até que certo dia, para surpresa geral, a esposa e a filha de Tobias 

desapareceram. Quando perguntavam onde elas estavam, ele se limitava a 

responder que estavam “em viagem à capital, na casa de parentes”. Os dias foram 

passando e nada delas retornarem... À essa altura, Tobias tinha virado um recluso 

em sua casa, raramente sendo visto pelos outros. Foi aproximadamente por volta 

dessa época que as ditas “manifestações” noturnas no velho juazeiro começaram a 

acontecer: os galhos eram vistos agitarem-se com tanta força – mesmo sem vento – 

que muitas vezes alcançavam o alto da residência, danificando algumas telhas; 

vultos espectrais eram visto a perambular no entorno da árvore, soltando 

murmúrios chorosos que diziam poderem ser ouvidos a uma grande distância; e, de 

dentro da casa, saiam gritos horríveis de várias vozes ao mesmo tempo – uma delas 

era reconhecidamente a voz de Tobias, enquanto as outras duas eram 

desconhecidas. E praticamente todas as noites esse espetáculo macabro se 

repetia, fazendo com que todos nos arredores evitassem passar por ali quando o 

sol se punha, e aumentando ainda mais o mistério em torno da “árvore do diabo”. 

Como geralmente acontece em casos assim, não faltaram especulações sobre 

o que estava acontecendo naquele lugar. Os mais velhos afirmavam que, enterrada 

em algum lugar na distância entre o juazeiro e a casa de Tobias, havia uma botija, 

que guardava dentro de si várias moedas de ouro e pedras preciosas. Uns diziam 

que o próprio Tobias a havia enterrado em segredo, quando ainda era o líder do 

bando de cangaceiros, e que ela  era produto de seus saques e assaltos a outras 

cidades sertão afora; mas também se falava que ela fora enterrada pela mesma 



AS MELHORES HISTÓRIAS DE TERROR DE 2019 
 

13 
pessoa que teria plantado a árvore: rezava a lenda que ela fora plantada ali por um 

velho com fama de feiticeiro, para proteger e guardar a sua botija preciosa, 

lançando sobre ela um feitiço. Mas muitos duvidavam dessa versão da história... 

O fato é que, um certo dia, Tobias Caolho não foi mais visto. Os dias se 

passavam e nenhum sinal dele. O povo da cidade se questionava se ele teria 

finalmente ido embora na calada da noite, ou se estava doente sem poder sair de 

casa. Dispostos a resolver o enigma do seu desaparecimento, um pequeno grupo de 

homens – entre os quais meu avô estava presente – foram até a casa dele numa 

manhã ensolarada. Bateram na porta, chamaram seu nome, mas não houve 

resposta. Achando que algo grave teria acontecido, arrombaram a porta e 

invadiram a casa à sua procura. Subitamente, foram contaminados por um odor 

nauseante que vinha da cozinha. Lá chegando, tiveram uma surpresa macabra: 

sentado numa cadeira, olhando para o teto, jazia Tobias morto. Devido ao tempo 

transcorrido, o corpo já apodrecia. Em cima da mesa, coberta por uma fina 

camada de poeira, encontraram também uma revolver calibre 35, chegando à 

conclusão óbvia: Tobias Caolho tirara a própria vida. 

 

* * * 

 

A notícia do terrível achado se espalhou rápido pela pequena vila de 

Guadianópolis. “Por que?” “O que o levou a puxar o gatilho contra sua cabeça?” 

Eram as perguntas que mais se ouviam nas rodas de conversa ao final da tarde. O 

corpo de Tobias foi enterrado em alguma cova rasa cavada de última hora, nos 

arredores do terreno, e marcada com uma cruz rústica feita de pedaços de 

madeira velhos. Hoje em dia não se sabe mais o local exato de sua sepultura, e 

região onde ficava a casa e a árvore já foi modificada, com o terreno agora 

ocupado por fábricas de extração de cal e minérios. Mas meu avô se recordava 

bem do fim dessa história, quando muito tempo já havia se passado da morte de 
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Tobias, quando começaram os preparativos para a instalação da primeira fábrica 

na região. 

Ele contou-me que a equipe responsável pela obra decidiu derrubar a velha 

casinha e a árvore, pois estavam localizadas exatamente no terreno a ser 

construído. Começaram primeiro pela casa, que em poucos minutos veio abaixo 

ante a força das máquinas do “progresso”. Depois foi a vez do velho juazeiro que, 

devido ao seu grande tamanho, resolveram cortá-lo ao meio com uma serra 

elétrica. Ao iniciar o corte, de repente a serra chegou a um grande espaço oco 

que imediatamente abriu-se, revelando o interior do tronco. A equipe toda recuou 

assustada ante o que presenciaram nas entranhas da árvore: ali dentro haviam dois 

esqueletos, um adulto e o outro de uma criança! As pessoas, ao saberem das duas 

ossadas encontradas, imediatamente lembraram-se da velha história de Tobias e 

sua família, e de como sua mulher e filha haviam desaparecido misteriosamente: 

agora, décadas depois, descobria-se, por acaso, o paradeiro da mãe e filha... 

O veredicto da lenda era que Tobias havia – num momento de insanidade – 

matado as duas e, de alguma forma, as sepultado no interior da árvore. Mas uma 

pergunta ainda persistia: qual o motivo para um ato tão abominável? Segundo os 

que acreditavam na lenda do velho juazeiro, Tobias enlouqueceu ao procurar 

todas as noites pela botija secreta, tendo profanado o local escolhido pelo 

feiticeiro para guardar seu tesouro. Uns dizem que ele chegou a encontrá-la, mas 

logo sucumbiu ao feitiço e, enlouquecido pela ganância, matou sua mulher e filha; 

já outros afirmam que quem realmente encontrou a botija foi o dono da fábrica, 

durante escavações das obras: ela estava enterrada justamente entre as raízes da 

árvore. 

 Verdade ou ficção, ainda hoje correm rumores de que os vigilantes da 

fábrica, em certas noites, costumam ouvir vozes e gemidos bem no local onde 

antes ficava a velha “árvore do diabo”; e mais de um funcionário afirmou ter visto, 

andando pelos corredores, o vulto de um velho homem usando um tapa-olho.    
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Capítulo 2 

A CASA DA BRUXA 

 

Robert Reiziger de Melo Rodrigues 

Rio Grande do Sul-BR 

 

 floresta. Como ela foi parar lá? É claro que ficar ouvindo músicas 

no volume máximo dos fones de ouvido enquanto voltava pra casa 

havia sido um erro, principalmente se considerarmos que 

Greenwald — uma cidadela com pouco mais de dez mil habitantes — era rodeada 

de diversas histórias macabras em relação à floresta que a circundava e, por esse 

motivo, ninguém ousava aproximar-se do matagal. 

Alice, no auge de seus vinte e três anos, era considerada uma "garota 

rebelde" por todos; não por frequentar lugares de baixo nível, pelo contrário — ela 

estava sempre na escola ou na biblioteca municipal da cidade, onde fez amizade 

com a bibliotecária, Lissandra. Elas tinham muito em comum, como adorar livros e 

desvendar mistérios. Gostavam tanto das capas enigmáticas com folhas amareladas 

que concordavam com o fato de que a palavra “livro” deveria ser um elogio.  

“Ah, você é tão livro!”, brincava Alice.  

Já o fato dos mistérios as fez querer investigar mais precisamente as 

famosas lendas de Greenwald. A mais famosa delas contava que, certa vez, uma 

mulher foi considerada bruxa e, por esse motivo, foi isolada de tudo e de todos. 

Presa na floresta e privada do contato humano, a tal bruxa lançou diversas pragas 

na cidade, fazendo com que coisas estranhas acontecessem, das quais ninguém 

sabe ou ousa falar sobre. 

— Fala sério, por que as pessoas tem medo disso? É história pra boi dormir... 

— disse Alice, que não suportava a ideia de que as pessoas tivessem medo de 

qualquer coisa, como uma suposta "bruxa vivendo na mata". — É completamente 

A 
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incompreensível, até porque já se passaram muitos anos. Se essa mulher realmente 

tivesse existido, já estaria no fim de seus dias... 

Conversa vai, conversa vem, e as duas, muito curiosas, queriam fazer de 

tudo para ir à floresta e investigar o local. Quem sabe não encontrassem alguma 

pista sobre o passado da estranha mulher que ali viveu? Dito e feito: combinaram 

de adentrar as imensas árvores no dia seguinte, pois seria o dia de folga de 

Lissandra. Despediram-se.  

Alice ia pra casa ouvindo Ana Carolina nos fones de ouvido. O som estava 

ensurdecedor. O barulho fez com que ela se perdesse nas entrelinhas da poesia, 

pois a música lembrava-lhe de sua paixão da escola. Era um menino que já a havia 

decepcionado, mas que ainda tinha total controle sobre seu coração de 

canceriana. “Tem vezes que a gente ama alguém, mas tem vezes que a gente 

desama também”, pensava, na tentativa de que seu cérebro vencesse a luta contra 

seu coração. 

Despercebendo seus passos em meio à música, esqueceu completamente do 

mundo real e, ao se dar por conta, estava na beira da floresta. Não que estivesse 

tão perto, mas aquele ponto já era o suficiente para despertar o medo dos 

moradores da cidade. Uma mão tocou seu ombro:  

— Onde você pensa que vai, mocinha? — a voz lhe era familiar. 

— Pai, eu... só estava... — tentou explicar-se ao ver a cara de seu pai, John, 

um caçador curto e grosso. 

— Não interessa, já lhe disse que não deves se aproximar dessa floresta. Não 

quero que você faça isso nunca mais. — disse-lhe, exigindo obediência. 

— Mas eu só... 

— Prometa-me. 

— Pai... 

— Alice! — gritou, na tentativa de que a filha não se arriscasse com algo tão 

maligno. 
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— Tudo bem, pai, eu prometo. 

— Ótimo. Agora vamos para casa. Farei um café bem quente para que você 

acorde desse mundo de fantasias e volte pra mim. Eu só tenho você, Alice... não 

quero que brinque com algo que pode te levar de mim... vamos... 

 

Foram para casa juntos como há tempos não faziam. Se amavam, embora 

nunca tenham admitido desde que John virou pai solteiro. Alice nunca conheceu 

sua mãe verdadeiramente, uma vez que a perdeu em seu primeiro ano de vida. A 

falta da figura materna fez com que ela se fechasse para o mundo e vivesse nos 

diversos universos que encontrava nos livros. Seu pai não gostava de falar sobre a 

morte da mãe, e sempre abalava-se ao ponto de ficar bravo caso alguém 

perguntasse. Tudo que havia restado dela era um anel dourado, que foi dado à 

filha no aniversário de quinze anos. 

Em uma tentativa de mostrar que se importava com Alice, John pegou uma 

antiga foto da esposa e escreveu algo atrás. Entrou no quarto da filha e viu que 

ela dormia. Decidiu colocar a foto no bolso de um casaco lilás que ela usava com 

frequência. Algum dia ela haveria de ver e daria um sorriso bobo de canto, mas um 

sorriso, mesmo que bobo, sempre é um sorriso. 

No dia seguinte, Alice acorda com os gritos do pai:  

— Alice, levante-se! Sua amiga da biblioteca está aqui, ela disse que vocês 

haviam combinado um passeio... — disse John, chacoalhando-a. Já eram duas da 

tarde, e Alice ainda estava na cama, provavelmente em seu terceiro sono. 

Alice, percebendo seu atraso, levantou da cama num súbito pulo e foi rumo 

ao banheiro. Lavou o rosto, escovou-se e desceu as escadas correndo para ir ao 

encontro de Lissandra. Na correria, só teve tempo de pegar seu casaco lilás e de 

gritar um belo e sonoro 'Tchaaaau!'. As amigas cumprimentaram-se e saíram 

correndo para que John não tivesse tempo de ver o destino que tomariam dali em 

diante, rumo ao desconhecido da floresta. 
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Correram tão rapidamente que em minutos já estavam na entrada da 

floresta. 

— Pronta? — questionou Lissandra, na tentativa de fazer a amiga desistir da 

ideia. 

— Prontíssima! — exclamou Alice, mostrando coragem e bravura. Se Ana 

Terra era sua inspiração na vida, como haveria de temer uma simples floresta? 

 

Entraram na floresta. E andaram... andaram... andaram.... 

— Mas que diabos, não há nada nessa floresta! — disse Lissandra, já irritada 

com a possibilidade de que havia andado por mais de duas horas em linha reta para 

não encontrar nada. 

— Vamos voltar... — falou Alice, baixinho, num tom de decepção tão grande 

que não coube dentro de si. 

 

Deram meia-volta. Para chegar até ali foram sempre em frente sem fazer uma 

curva sequer. Por lógica, bastava dar meia volta e voltar a andar em linha reta. E 

andaram... andaram... andaram... não encontravam nada. Pareciam andar em 

círculos pela floresta. 

As duas já estavam passando mal. Não sabiam onde estavam e o sol estava 

escaldante. Alice sabia que havia uma forma de se localizar pelo sol, mas colocar 

essa teoria em prática não era seu forte. Ela, então, manifestou-se: 

— Não é possível! Andamos cerca de cinco horas em linha reta, e já estamos 

há mais de três horas fazendo a rota inversa... e não chegamos a lugar algum! 

— Provavelmente fizemos uma curva tão aleatória que nem nós mesmas 

percebemos... 

— Pode ser, mas o que faremos? Não estou mais aguentando... estou 

desidratada, sem energias  p... par... — Alice não conteve-se e caiu no chão, 

desmaiada.  
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— Alice! Alice! — gritou Lissandra, na tentativa de que sua amiga acordasse, 

mas ela não fez um movimento sequer. — Eu não conseguirei lhe carregar no meu 

estado, e, se tentar, acabarei desmaiando também e não chegaremos a lugar 

algum... vou tentar chegar o mais rápido possível na cidade e chamar ajuda. Eu 

prometo que voltarei, amiga! — e partiu, aos arrastos, clamando por ajuda, seja de 

quem fosse. 

 

* * * 

 

Alice acordou completamente desnorteada. Ventava muito, e ela ficou feliz 

com isso; pensava que o vento batendo em seus longos cabelos era como receber 

um cafuné da vida. Mas, ao contrário de Ana Terra, ela não compreendia o vento, 

e seguiu sem saber que ele é prelúdio de algo ruim. Olhou ao redor e não 

encontrou Lissandra. Estava sozinha, e o caminho atrás de si, para o caso de 

querer retornar, estava coberto por enormes roseiras que provavelmente 

impediriam a passagem de qualquer ser vivo maior que o palmo de uma mão. Não 

entendera como chegara aquele local, já que da última vez que estivera acordada, 

não haviam as tais roseiras. Decidida a retornar para casa (ou finalmente 

encontrar algo pela floresta), ela levantou-se e seguiu pelo extenso corredor de 

árvores que estavam à sua frente, até avistar uma casa. Não acreditou no que 

estava vendo, pois havia andado tempo demais sem encontrar nenhum resquício 

humano.  

Não havia mais pra onde ir. Os arredores da casa eram cobertos por árvores 

tão longas e amontoadas quanto as roseiras que impediam sua volta. Só restou-lhe 

a genial ideia de bater na porta da casa desconhecida e clamar por ajuda. “E seja lá 

o que Deus quiser!”, pensou consigo mesma. 

Toc toc. Ninguém atendera. Tentou abrir a porta, mas estava trancada. 

Virou-se para ir embora e, no mesmo momento, ouviu a porta ranger. Havia uma 
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fresta aberta. Quem ou como abriu, pouco importava; ela viu a oportunidade 

perfeita para adentrar o casarão localizado no meio do nada.  

Entrou na casa. Era escura, sombria. Parecia inabitada há muitos anos. 

Enormes teias cobriam os cantos das paredes e o pó formava uma camada de 

grande espessura no chão. Colocou a mão no bolso na tentativa de sentir maior 

segurança e acabou pegando a foto que seu pai, em segredo, deixara lá. Ao virá-la, 

percebeu o bilhete: 

 

"Clarice. A ruiva mais bonita do mundo, tal como sua filha, Alice. O rosto de 

uma é como o gênio da outra. Elas se parecem, inclusive, no jeito de agir e pensar. 

Passam horas em frente aos livros e não dispensam um bom mistério. Infelizmente, 

o fato de adorar mistérios fez Clarice entrar na mata, e ela nunca mais voltou. A 

vida a tirou de mim muito cedo, quando nossa filha tinha apenas um ano. Espero 

ter Alice por mais tempo do que pude desfrutar de minha amada Clarice. Nossa 

filha manterá pra sempre viva a lembrança do amor de minha vida. Eu as amo." 

 

Alice ficou emotiva. Uma melancolia inigualável percorreu sua mente. Sua 

mãe havia morrido naquela floresta pela incrível besteira de querer descobrir 

mistérios sobre a tal bruxa, e lá estava ela, cometendo o mesmo erro. Chamou por 

alguém, mas não ouviu nada. Começou a vasculhar o local. Entrou em um cômodo 

muito similar a um escritório, onde viu uma folha sobre uma escrivaninha: 

 

"Nunca fiz mal algum, mas mesmo assim condenaram-me. Foram os mais 

injustos do mundo, não evoluíram o suficiente para saber que a magia pode ser 

usada para o bem. E estamos no século XX. Percebo, agora, o que as bruxas do 

passado sofreram... Só queria distribuir coisas boas, criar remédios, curas jamais 

vistas. Mas fui crucificada. Exilaram-me de tudo e de todos. Provocaram em mim, 

à força, meu maior medo: a solidão. 
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Jogaram-me na floresta fria e escura, sem amor, sem abrigo. Tive que me 

virar como pude, não tive opção. A vingança percorria minhas veias... mas estava 

muito debilitada por ter passado tanto tempo sem abrigo e comida de qualidade, 

como poderia fazer algo com um corpo tão frágil?" 

 

Não restavam dúvidas: a carta fora escrita pela bruxa. Havia encontrado, 

finalmente! Mal esperava para mostrar à Lissandra, mas, antes, precisava encontrar 

alguma forma de voltar para Greenwald.  

Continuou mexendo na escrivaninha até encontrar outra folha:  

 

"Um ano depois de meu exílio, não havia mais esperanças. Eu estava tão 

maltratada por ter vivido em céu aberto por tantos dias que cheguei a temer a 

morte. Mas ela apareceu. Ela... 

Uma jovem moça, com doces dons maternos... queria saber o que havia 

acontecido comigo, ajudar-me.  

Ela me encontrou... felizmente me encontrou. Ajudou-me e muito, eu diria.  

Moça ingênua." 

 

Sua mãe... Sua mãe havia morrido devido à bondade que queria prestar à 

bruxa.   

— Malditaaa! — gritou, expressando toda sua raiva.  

 

Estava determinada a encontrar a bruxa para destruí-la. Na parte inferior 

não havia barulho algum e nada chamou sua atenção, então decidiu subir para o 

segundo andar. Entrou em uma sala, onde foi investigar uma enorme lona que 

cobria algo. Ao retirar a enorme lona, arrependeu-se: eram pilhas de lixo. A foto 

de uma mulher estava grudada no topo do monte de lixo. Alice pegou a foto. No 

verso, haviam algumas palavras: 
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"Esta foto é para que você nunca esqueça do que já foi. E o que está abaixo 

dela, é para que você nunca esqueça do que te obrigaram a se tornar." 

 

Decidiu revirar algumas prateleiras de um cômodo do local, quando avistou 

mais uma folha, que acreditou também ter sido escrita pela bruxa: 

 

"Me sinto sozinha. Por que fizeram isso comigo? Odeio a solidão, tanto 

quanto os odeio agora. Povo imundo. POVO IMUNDO! Todos queimarão... Sinto 

pena pela pobre moça que queria me ajudar. Mas o que eu poderia fazer? Sem ela, 

nada seria possível. Serei eternamente grata." 

 

Alice sentiu um movimento suspeito. Olhou pra trás, estava escuro. Tudo 

que conseguiu ver foi uma mulher sem as mãos e com a boca costurada. Era muito 

similar à mulher que estava na foto da pilha de lixo. Teve imensa certeza de que 

era a bruxa, mas não sabia por qual motivo ela fazia sons de choro. Deu um imenso 

grito e empurrou-a escada abaixo. Ouviu um barulho vindo do terceiro e último 

andar. Subiu correndo para buscar ajuda. Ao chegar no local ficou desnorteada: 

sua mãe estava lá. Envelhecida pelo tempo, mas com certeza era sua mãe. Pegou a 

foto do seu bolso para comparar, mas os cabelos ruivos não deixavam dúvidas. 

— M... mã... mãe...? — gaguejou Alice. 

— Filha! Você voltou pra mim! — respondeu a mulher. O clima era de 

surpresa por parte de ambas. 

— O que está acontecendo aqui? Se você está viva, por que não voltou pra 

casa, mãe? — perguntou, aos prantos.  

Clarice, como se tivesse recebido a ajuda do vento, rapidamente pegou um 

bastão e desacordou Alice com uma pancada certeira na cabeça. Comemorou: 

— Agora sim. Depois de ter sido expulsa, quase ter morrido de hipotermia na 

floresta, ter arrumado um corpo hospedeiro de uma moça ingênua da cidade e ter 
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arquitetado um plano por muitos anos, eis que surge em minhas mãos o corpo da 

própria filha daquela moça! — e pôs-se a rir intensamente. 

Tudo se esclarecia aos poucos. Clarice, na intenção de ajudar a bruxa, 

aceitou realizar uma troca de corpo para que, em posse de um corpo saudável, a 

bruxa criasse uma cura para seu corpo debilitado. E ela o fez. Mas só curou seu 

antigo corpo depois de arrancar suas mãos e costurar sua boca. Não desfez a 

troca, pois não podia usar o antigo corpo para voltar à cidade; iriam matá-la! Então 

ficou com o corpo de Clarice e a fez de escrava em seu antigo e maltratado corpo.  

 

O corpo de Alice dava sinais de revitalização. Logo que recuperou a 

consciência, viu a bruxa preparar algo no caldeirão. Após proferir algumas 

palavras, a velha caiu no chão e se manteve desacordada. Alice, após ver a cena, 

ficou com muito sono e não conseguiu resistir à tentação de dormir.  

Se o destino dependesse de quem acordasse primeiro, Alice teria vencido. A 

jovem levantou e decidiu se vingar da bruxa. Pegou alguns instrumentos que 

estavam no quarto e arrancou seus cabelos, costurou sua boca e deu uma 

machadada em cada perna. Não queria matá-la, apenas fazê-la sofrer como ela 

fizera à sua mãe.  

A bruxa ficou irreconhecível, mas ainda era uma bruxa. Após a segunda 

machadada, ela acordou. Impossibilitada de levantar e falar, pôs-se a rastejar para 

perseguir Alice. Alice, com feições de espanto, correu rumo à porta de entrada, 

dois andares abaixo. Na beira da escada do segundo andar estava o antigo corpo 

da bruxa que fora empurrado por Alice, desacordado no chão. Foi ao passar por 

ali que Alice percebeu que, na verdade, a pessoa que havia empurrado escada 

abaixo era sua mãe no corpo da bruxa. 

Sem tempo para reflexões, Alice correu com tamanha rapidez que logo 

conseguiu sair da casa. A bruxa, mesmo que rastejando, quase acompanhava sua 

velocidade. Uma vez fora da mansão, já não haviam mais as roseiras que antes 
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impediam sua passagem. Alice corria, ainda perseguida pela bruxa rastejante, até 

que seu pai, caçador nato, apareceu armado ao lado de Lissandra.  

— Pai, ajude-me! A bruxa está me perseguindo! — gritou Alice, desesperada. 

A jovem escondeu-se atrás de seu pai, aparentando muito medo. Em poucos 

instantes, eis que apareceu o corpo rastejante e desfigurado da bruxa, 

impossibilitado de falar, sem cabelo e sem pernas entre as árvores. John mirou e 

deu apenas um tiro.  

Tudo tinha acabado. Era um dia de alegria para as garotas, que viveram uma 

aventura inimaginável; e para John, que matou o ser que tanto amedrontava o 

povo de Greenwald.  

Felizmente, ninguém sabe que a bruxa era uma sábia feiticeira e especialista 

na troca de corpos. Se soubessem, não ousariam se aproximar de Alice novamente.  
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Capítulo 3 

A UNÇÃO 

 

Augusto Luiz Melare 

São Paulo-BR 

 

 

oda terça-feira as pessoas da igreja vêm pra minha casa pra orar. Eu 

fico só sentada na cadeirona da minha vovó e tenho que ficar 

quieta. Minha mãe me diz que eu sou muito atentada e que alguém 

precisa dar um jeito em mim. Eu até entendo a raiva da mamãe. Na semana 

passada, ela arrumou a mesa de petiscos de um jeito muito bonito e eu só quis 

subir na cadeira para olhar. Daí eu tentei pegar o bolinho de arroz que ela deixou 

bem no meio da mesa e caí em cima da comida. Ela sabe muito bem que eu gosto e 

não deveria colocar o prato tão longe de mim. Mas hoje eu não vou fazer nada de 

errado, porque eu mesma quero dar um jeito em mim. 

Eu só olho enquanto minha mãe prepara os bolinhos de arroz e arruma a 

cozinha antes dos convidados chegarem. Ela sempre faz tudo com cara de brava. 

Eu acho que ela tá encapetada igual meu pai e os meninos da escola. Minha mãe 

vive falando essa palavra e eu acho isso muito feio. Eu sinto sede e quero ir pra 

cozinha pra pegar um pouco de suco, mas tenho medo do que ela vai falar se eu 

sair da cadeira. Não semana passada ela tava fazendo fritura também. Eu falei pra 

mamãe que ela tá ficando gorda. Ela parece tão cansada e brava que eu tentei 

ajudar ela a se cuidar falando alguma coisa, mas ela só me deu um tapa na boca e 

falou que eu sou uma sarna. 

Não aguento mais a sede. É melhor eu ir logo beber água antes que eu fique 

seca. Enfrentar a cara feia e a braveza da mamãe não vai ser tão difícil dessa vez, 

porque eu tenho um motivo muito bom para fazer isso. Assim que eu levando da 

cadeirona da vovó, eu fico com medo de andar pra cozinha, mas a sede tá grande 

T 
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também. Então vou pra cozinha e minha mãe já começa a ficar brava comigo. Às 

vezes eu acho que ela não gosta de visitas, porque, toda vez que vem visita pra 

casa, ela fica ainda mais brava enquanto arruma tudo. 

Quando me vê na cozinha, ela fala “Lá vem a encapetada! O que você quer 

na cozinha? Já falei pra não quebrar nenhum vidro aqui!” 

Eu falo que tou com sede, daí ela me manda voltar pra sala e me dá um copo 

com água na minha mão. Minha sede vai embora rapidinho, mas meu corpinho é 

muito pequeno, então a água sai muito rápido. Depois de dois minutos sentada na 

cadeirona, eu faço xixi e ele deixa minhas pernas quentes. Depois ficam geladas. 

Depois meu braço fica quente com o beliscão da mamãe. Não adianta nada eu 

chorar. Eu só queria dizer para ela que eu fiz de tudo pra ficar quietinha no meu 

canto, igual ela falou. 

“Já cansei de arrumar bagunça! Você vai trocar de roupa e ficar fazendo 

lição até a visita chegar.”  

Não tem lição, eu tento explicar pra minha mãe, mas ela quer que eu faça 

mesmo assim. Depois de ela trocar minha roupa e reclamar do cheiro, eu fico com 

vergonha da vizinha Inês, que está ajudando com a comida. A vizinha tenta ser 

mais boazinha comigo, mas nada vence minha mãe. Todo mundo deve ter medo 

dela. 

Eu fico em silêncio no meu quarto, fazendo força para não fazer nenhuma 

bagunça, não quebrar nada nem fazer barulho. Minha mão sempre diz que eu não 

tenho parada e eu sempre tento parar. Logo chegam as pessoas da igreja para 

fazer o culto e eu fico aliviada. As pessoas da igreja são todas legais comigo, mas 

eu acredito que todo mundo dá bronca nas crianças igual a minha mãe. O pastor 

até fala que eu tenho que ser mais obediente. 

Uma das mulheres que vieram é a irmã Judite, mas ela é mais velha e não é 

irmã da minha mãe. Irmã Judite é uma pessoa muito sorridente e simpática. Eu 

diria que é a velhinha mais doce que eu já vi, mesmo ela não sendo muito velha. 
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Quando eu crescer e for pra igreja, quero poder ser igual a ela, e não igual a minha 

mãe. Uma vez perguntei à irmã da igreja se ela também era malvada com o filho 

dela e depois ela ficou um pouco séria. Minha mãe também ficou séria; ela me deu 

uma bronca dizendo que eu não tinha que fazer perguntas pro povo da igreja. 

Eu não entendo por que eu não posso fazer perguntas! Mamãe está sempre 

perguntando pro pastor se ele pode passar óleo na nossa casa e fazer uma oração 

bem forte pra tirar o demônio daqui. Todo o que ele faz é vim pra cá e fazer culto 

de oração com algumas pessoas. Na semana passada, ele disse que poderia trazer 

um pouco do óleo da igreja para ungir minha mãe e deixar ela mais tranquila. Ela 

sofre de um humor terrível e não consegue ser feliz com meu pai. 

Enquanto o culto está no começo, eu tenho que ficar sentadinha na 

cadeirona da vovó. Então eu fico pensando. Isso é muito chato, ficar sem nada 

para fazer. Acho que fazem isso só para me deixar de castigo. Deve ser porque 

sou encapetada e atrapalho a vida da minha mãe. Ela trabalha muito duro para 

arrumar a casa toda e deixar meu pai contente, mas ele nunca está feliz e nunca 

agradece. Meu pai também não vai pra igreja e não ora; mamãe chora por causa 

disso. Esse óleo da igreja deve ser muito importante pra ela. 

Eu quero poder ajudar ela. Quero que a gente não brigue todos os dias e 

que ela pare de brigar comigo por causa da minha bagunça. Eu nem faço tanta 

bagunça! Já tentei explicar que o que eu quero fazer é brincar e inventar coisas 

novas, mas minha mãe nunca brinca e nem sabe o que é isso. Eu vou mesmo guardar 

os brinquedos depois de brincar na cozinha, mas ganho bronca antes. Eu vou 

mesmo estudar de noite, depois de comer, mas me mandam fazer tudo na hora que 

eu não quero. Eu também não tenho culpa de ligar a TV alta no canal que eu não 

posso ver. O papai foi o último que assistiu de madrugada e ele nem foi dormir com 

a mamãe.  

Talvez a mamãe esteja certa. Eu devo atrapalhar a vida dela porque sou 

mesmo encapetada; sem mim, ela viveria em paz e poderia levar meu pai pra igreja. 
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Dizem que o Capeta consegue se disfarçar das melhores coisas em nossas vidas, 

até mesmo das coisas mais inocentes, para poder nos enganar.  

Eu não quero que ela viva triste nem que seja tão brava o tempo todo. É por 

isso que decidi mudar de uma vez. Vou tirar o Capeta da minha casa e ser uma 

filha melhor pra minha mãe. Eu só não sei como vou tirar o demônio de mim. Esse 

aperto que sinto no peito deve ser ele. É um sentimento pesado. 

Mamãe fica leve quando é ungida com o óleo. Na verdade, todo mundo fica. 

Quando o pastor coloca o óleo na testa e nas mãos das pessoas, elas começam a 

orar alto e a dançar, principalmente a irmã Judite e, até mesmo, minha mãe. Eu 

também quero ser uma mulher ungida igual à irmã da igreja. Quando eu for adulta 

e for pra igreja, também serei legal com as crianças e vou fazer muitas coisas boas 

para as pessoas. 

Mas, antes disso, preciso tirar o Capeta de mim. Já sei que não vou 

conseguir entrar na roda de oração. Ela só tem adultos e o pastor vai ficar bravo 

quando olhar para mim e se lembrar de que sou uma criança bagunceira. Mamãe 

disse que Deus vê tudo o que a gente faz. Então eu vou procurar meu próprio 

óleo! Na cozinha deve ter um monte. 

Bem de fininho, enquanto a vizinha Inês termina de fritar os pasteis, eu abro 

o armário e tento achar uma garrafa de óleo. Se eu ungir minha cabeça inteira 

igual o pastor fez com a ovelha na Bíblia, vou me tornar uma menina muito melhor 

e mamãe vai poder contar comigo para ajudar ela a ser mais feliz. Nem vou mais 

fazer bagunça! Nem vou mais fazer coisa errada por acidente! É uma pena que não 

tem óleo na parte de baixo do armário. Eu não alcanço lá em cima. Acho melhor eu 

não pegar uma cadeira para me ajudar; pode ser que alguém ouça o barulho 

Mas agora a Inês já terminou de fritar os pasteis e posso usar o óleo dela. Ela 

saiu da cozinha enquanto eu mexia no armário e foi apressada ser ungida pelo 

pastor. Mais uma pessoa na casa vai ser ungida e eu tou aqui, só falta eu. Se eu 

conseguir me ungir, mamãe vai te ruma grande surpresa. Sem ninguém me ver, fico 
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ao lado do fogão e tento ser fiel. Antes mesmo de virar o óleo da frigideira em 

mim, já posso sentir que o Capeta irá embora. 
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Capítulo 4 

Bom dia, Molly! 
 

Thalya Maura Ferreira Jorge da Silva 
Alagoas-BR 

 
 

ra 23:00 em ponto. Um vento frio e denso soprava loucamente. 

Todos os cômodos da casa pareciam derreter e possuir diversas 

formas mirabolantes e estranhas, muito estranhas... ainda faltava 

muito para amanhecer e meu medo percorria por todos os meus ossos, enquanto 

estava sentada, escorada na parede com medo, eles pareciam chumbos de tão 

pesado, que nem sequer conseguia me mover. Minha laringe parecia congelada, 

nenhuma palavra era murmurada ou proferida.  

Silêncio.  

Exceto pela televisão... 

Bom dia, Molly!! Era a única programação que passava na televisão naquele 

instante. Não importava quantas vezes eu tentasse mudar a programação ou 

tirasse o DVD do aparelho ou colocasse em qualquer serviço streaming. O 

desenho se repetia e não importava meio de interrupção que eu fizesse, ela voltava 

de onde parou.  

O episódio que passava mostrava a personagem Molly e seus quatro 

inseparáveis amigos. Ela era baixa e sua idade girava em torno de nove anos, assim, 

como dos demais. Tinha cabelos castanhos, pele branca, olhos 

esverdeados...claros, muito claros. Eles eram assustadores...porque eram quase 

transparentes e parecia que sua alma poderia ser sugada a qualquer momento, 

numa prisão cíclica de loucura e desespero. 

Os demais personagens eram de diversas etnias. Uma negra, um asiático, um 

muçulmano e uma menina ruiva. Seus nomes respectivamente eram Freya, Ling, 

E 
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Patel e Melinda, entretanto, o que cada um desses personagens infantis tinham em 

comum eram justamente os olhos.  

Olhos de loucura e desespero. Que a partir do momento que você se 

distraísse, sua perdição era certa. 

 Molly e seus amigos andavam em um campo florido, rodeado de animais 

campestres e falantes. Eles falavam o que a maioria dos desenhos infantis 

abordava, como valores de amizade, união, gentileza, reciprocidade, solidariedade, 

empatia e conhecimentos gerais. Meus filhos amavam esse desenho e todos os dias 

acordavam as 06:00 da manhã para assistir. 

Até esse instante, tudo era normal. Acreditava que era mais um desenho 

popular para uma nova geração de crianças no formato de um cartoon. Rostos 

redondos, cores vibrantes e traços engraçados, como a maioria dos desenhos 

voltados ao público alvo. 

Um dia, quando levava meu filho mais velho ao futsal a tarde, voltei para 

casa para pegar as chuteiras que ele tinha esquecido. Quando me deparei com uma 

antiga caixa de DVD, toda preta e rabiscada com diversos símbolos que não 

reconhecia ou fazia ideia do que era. Ele era pirata, tela em branco, com tinta 

permanente azul escrito: Bom dia, Molly!! Com a letra de uma criança que estava 

dando seus primeiros passos na escrita, era também todo rabiscado e tinha umas 

manchas em vermelho. Era estranho como ele ainda conseguia funcionar de modo 

tão perfeito.  

Assim que entreguei as chuteiras ao meu filho, voltei ao meu trabalho num 

escritório de contabilidade. Assim que obtive acesso à internet, comecei a 

procurar por aquele desenho tão peculiar. Foi quando meu coração começou a 

pulsar forte. 

O desenho não existia. Diversas vezes o nome foi corrigido na barra de 

pesquisa e nenhum que se apresentava ali era o da Molly. 
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 Não entendia muito sobre animações, mas sabia que levava muito tempo e 

dinheiro para serem feitos, além de outros fatores burocráticos. Molly era algo 

impossível de se existir. Então procurei por outros meios que abrangesse o público 

juvenil, como roupas, brinquedos e acessórios. Nada. 

 Passei toda a minha jornada de trabalho daquele dia pensando em como era 

possível, sendo que era um dia ensolarado e muito quente. Suava muito e o ar 

condicionado parecia não fazer efeito e a televisão só passava o telejornal local. 

Não tinha percebido, mas todo o escritório estava vazio. Silêncio. Como não tinha 

percebido a ausência dos meus colegas no meu próprio recinto de trabalho? 

 De repente, a televisão começou a chuviscar. O que era bem raro nas novas 

gerações. Foi quando ouvi aquela voz engraçada ecoar: 

 – OLÁ, AMIGUINHO! Espero que esteja tendo uma ótima manhã, porque está na 

hora de mais um... 

 – BOM DIA, MOLLYYYYY!! 

 Cai da cadeira. Não era possível o que estava acontecendo. Não é real, não 

é real. Fiquei ecoando na minha cabeça, abraçada aos meus joelhos e com a 

cabeça enterrada neles. 

– Não faça isso Verônica, você pode se machucar. Por que não se levanta e não 

vem até mim? Será divertido, prometo. 

 Como ela sabia do meu nome? Essa loucura está passando dos limites. 

 Me levantei bruscamente e corri até a saída da sala. Estava trancada. 

Comecei a gritar desesperadamente. 

– SOCORROOO! ERICA? CÍCERO? ALGUÉM, POR FAVOR?! 

– Está perdendo seu tempo, Verônica. Eles não iram te ouvir. Por que não se 

aproxima para que possamos conversar? Quero te apresentar aos meus amigos. 

 Comecei a me mover até a televisão que se encontrava na parede em frente 

a porta. Andei devagar, enquanto ela me olhava com aqueles olhos cristalinos. Era 
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incrível que quanto mais perto eu ficava dela, mais assustadores eles pereciam. 

Estava tremendo, parecia que meu salto iria quebrar a qualquer instante.  

 No último passo, cheguei em frente à televisão. Ela olhava diretamente nos 

meus olhos e atrás dela começou a surgir os amigos dela. Todos com os mesmos 

olhos. E ficaram me fitando por alguns segundos. Calafrios percorriam por todo o 

meu corpo. O medo nunca foi tão real para mim. 

 Depois de um tempo com nossos olhos se encarando, Molly se voltou para os 

amigos e começaram a conversar sobre uma festa surpresa para a irmãzinha dela. 

Ela estava animada e alegre. Os amigos também estavam assim. Na verdade, todos 

eles agiam como a Molly e se comportavam como ela, só que de outras etnias. 

 Meu coração esfriava em toda possibilidade que passava na minha cabeça 

com o que poderia acontecer. Então, tentei procurar por alguma saída. Havia uma 

janela do outro lado da sala. Pensei em correr e pular, acredito que se algo desse 

errado, não sairia tão ferida, já que o prédio do escritório só possuía um primeiro 

andar. Então pensei em várias tentativas de como escapar sem ser notada. 

 Até que... 

– Verônica, não gostaria de participar da nossa festa? Você não precisa trazer 

nada, somente sua presença é o suficiente. HAHAHAHA!! 

 E todos eles começaram a rir ao mesmo tempo. E um tipo de energia pesada 

e agonizante tomava conta da sala. As luzes começaram a piscar freneticamente. 

Computadores ligando e apagando. O vento soprou forte e foi daí que ouvi um 

latido atrás de mim. 

 Um dobermann, todo preto, com a orelha cortada e furioso se aproximava 

de mim em um modo de ataque. Seus latidos eram estridentes e então comecei a 

correr até a direção da janela. Ele estava me alcançando, enquanto Molly e seus 

amigos ficavam rindo e dizendo: “a sua irmã vai adorar a atração seguinte”. Ling 

estava me filmando, enquanto corria para a janela e o cachorro me perseguia.  
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 Aquilo era um pesadelo e como todo pesadelo aquele ia acabar. Era o que eu 

dizia para mim, porém, acabei torcendo o pé e o cachorro parou, continuava 

rosnando, mas parado e me fitando, esperando que fizesse algum movimento 

brusco. Minha cabeça girava, queria chorar, mais precisava cuidar dos meus filhos. 

Eles já não tinham pai e só Deus sabe o quanto o mundo ainda é cruel com pessoas 

negras. Precisava viver, precisava proteger eles. 

 Foi quando tomei coragem e comecei a me movimentar, mesmo mancando, 

até a janela. O cachorro também começou a correr. As gargalhadas daquela 

maldita turma de desenho infantil dominavam a sala como um som de uma 

orquestra. O cachorro se aproximava de mim cada vez mais, foi quando avistei na 

mesa de uma colega de trabalho um guarda-chuva. O peguei depressa e usei toda a 

minha força para bater no cachorro e consegui assim que ele deu seu primeiro 

salto. Ele ficou zonzo por alguns instantes que seriam a minha brecha para escapar 

e sobreviver. 

 Chegando na janela, tentei destrava-la, mas estava emperrada. Coloquei toda 

força que tinha, mas estava me machucando mais e meu pé não parava de doer. O 

cachorro estava voltando a ficar consciente e seus latidos eram sufocantes e 

novamente, coloquei mais força ainda e ela abriu. 

 Quando pude me sentar na borda e tentava virar meu corpo para o outro 

lado. O dobermann correu na minha direção e saltou em mim, nos levando ao chão. 

Mas antes de cair, ainda pude ouvir Molly sussurrar: 

– Não pode fugir daquilo que não é real. Verônica... 

– AHHHHHHH!!! 

 Era um pesadelo. Um maldito pesadelo. Estava tão feliz...até perceber que 

ainda estava na sala do escritório com todos os meus colegas de trabalho me 

observando assustados. Não sabia o que fazer e coloquei minha mão 

vagarosamente na mina mesa, quando senti a caixa preta, era o DVD da Molly. Ela 

era real. 
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 Pedi licença ao meu supervisor, com a promessa de fazer a compensação das 

minhas horas na próxima semana e depois me dirige ao meu carro, precisava passar 

num local imediatamente. 

 

* * * 

 

 A loja de misticismo que ficava no centro da minha cidade era muito antiga 

e pacata, mas aquele era o único local que poderia pedir um respaldo. Entrando lá, 

estava justamente a proprietária e sua ajudante. Dona Ingrid, era uma senhora 

madura, mas ainda de uma beleza inegável e misteriosa que toda cigana carrega 

consigo. Seus cabelos negros e volumosos e seus olhos cor de mel, sob uma pele 

morena avermelhada, lhe davam um encanto único. Sua ajudante era uma jovem de 

dezessete anos, cabelos castanhos claros, magra e com espinhas. 

– Em que posso te ajudar, querida? – disse Dona Ingrid, sorrateiramente  

– Meu nome é Verônica...e estou passando por algumas dificuldades...como posso 

dizer...sobrenaturais. 

– Erica, vá ver se o menino da entrega já chegou com o carregamento. 

– Certo, senhora. 

 Assim, Erica saiu e ficamos eu e Dona Ingrid se fitando. Ela andou de um 

lado e do outro da loja sem tirar seus olhos de mim. Estava começando a ficar 

nervosa, até que ela me viu segurando o DVD com muita força. 

- O que é isso que segura, querida? 

 Entreguei a ela de imediato. Ela pegou e olhou os dois lados da caixa. Seus 

olhos eram um mistério para mim, em seguida, finalmente, ela abriu a caixa e pegou 

o disco que se encontrava ali e quando percebeu os símbolos, soltou um grito e 

soltou-o. 

– Onde conseguiu isso? Não pode ficar nessa loja. Se retire imediatamente 
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– Você não entende, eu posso não ter conhecimento dessas coisas..., mas eu sei 

que isso é amaldiçoado...não, é muito pior que isso. 

– Nem queira saber o quanto. Há certos males minha cara que não devem ser 

descobertos e este DVD é um deles. Se livre dele o mais rápido que puder e se 

acredita em algo, reze, mas reze muito, porque talvez o seu deus seja o único que 

possa te ajudar. Agora saia, SAIAAA. 

 Sai da loja chorando, porque não sabia o que fazer ou o que Molly queria. 

Precisava pensar em algo, precisava proteger meus filhos. 

 Cheguei até meu carro, mas percebi que não trouxe minhas chaves. Então 

respirei fundo e voltei à loja, esperando não ser humilhada novamente. Quando me 

deparo ao som de tiros. 

   Abri a porta abruptamente e encontrei Dona Ingrid deitada no chão 

dentro de um mar de sangue. Ela tina levado quatro tiros na cabeça e sua 

assistente não parava de gritar. O que acabou de acontecer era inacreditável. A 

loja, tão pacifica, passou por um assalto e como Dona Ingrid não quis ceder as 

ameaças, o delinquente atirou. Um alvoroço surreal começou a surgir e várias 

sirenes começaram a tocar como um coral. 

 Mas o mais assustador, na verdade, foi quando me virei me deparei a 

pequena televisão de dezoito polegadas no teto do estabelecimento e vi mais um 

episódio de Bom dia, Molly passando, onde ela dizia claramente: 

– E mais uma vez a curiosidade matou o gato – e assim ela piscou. 

 

* * * 

 

 Depois do homicídio doloso, que houve naquele dia, nunca mais tive paz em 

minha vida. Pesadelos, poltergeist, alucinações e insônia me perseguiam num ciclo 

sem fim. Estava enlouquecendo e com medo de perder o emprego, apesar de ter 

pedido licença, não sei se conseguiria voltar ao normal.  
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 Numa quarta-feira nublada, deixei meus dois meninos – Caio e Joaquim – 

com a minha mãe, que não consegui manter uma dialogo de mais de 50 palavras e 

logo após voltei para casa para tentar descansar. Assim que entrei, me dirigi 

imediatamente ao banheiro, me despi e precisei encarar minha aparência no 

espelho: estava muito mais magra, sempre me dediquei muito a academia, mas nem 

parecia que eu frequentava mais; meus cabelos crespos estavam sem cor e brilho; 

minha pele estava pálida e estava cheia de olheiras. 

 Entrei finalmente no box depois de ter passado tanto tempo me encarando, 

liguei o chuveiro e me lavei, depois de terminado, só fiz colocar uma camiseta e um 

short, ambos de algodão e me dirigi a sala de estar, para ler um pouco. 

 Todas as televisões da casa – que eram três – estavam desconectadas a 

tomada e duas eu acabei quebrando. Estas eram dos quartos. Só a da sala de estar 

é que estava em perfeitas condições. Entretanto, toda a minha estabilidade 

acabou quando adormeci no sofá e a televisão principal ligou sozinha. Corri para 

os quartos e elas também estavam ligadas e em todas elas passavam só uma 

programação: Bom dia, Molly!! 

 Voltei para a sala de estar e tentei sair pela porta da frente, quando abri, um 

vento tão forte soprou e empurrava os moveis da casa e derrubava os quadros, 

todo o condomínio fechado do residencial estava silencioso, como se não morasse 

ninguém. Mesmo com a ventania tentei sair, até ouvir uma voz me chamando de 

dentro da casa. 

– Se você sair você irá morrer e só terei seus filhos para brincar comigo, Verônica. 

 Meus joelhos cederam e desatei a chorar, porque sabia que não escaparia 

aquela noite. Me levantei e me dirigi para dentro de casa novamente. Onde me 

sentei ao lado do sofá, abracei meus joelhos e repetia para mim mesmo: 

 – Isso não é real, isso não é real... 

– Não importa quantas vezes diga, Verônica, seu medo é real – sussurrava Molly 
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   Tirei meu rosto enterrado entre as minhas pernas e olhei lentamente para 

Molly, que sorria sorrateiramente. De repente, atrás da TV, uma sombra estranha 

começou a se formar e a tomar conta de toda a parede. Parecia um tipo de 

pássaro, mas com olhos muito grandes e densos e de cabeça achatada pontuda, 

não possuía bico, mas uma boca cheia de dentes e essa forma tão tenebrosa 

começava a se materializar. 

 Engatinhei para trás até a parede mais próxima, sentei e fechei meus olhos. 

Era ateia, então não tinha ninguém para rezar. 

- Por favor, Molly, eu faço qualquer coisa, mas não me mate, por favor. 

QUALQUER COISA!! 

 Dito isto, senti uma mão macia e delicada a tocar no meu rosto. Era a 

criatura que me tocava. 

– Fará qualquer coisa, Verônica? 

– Sim. 

– Então me de seu livre arbítrio que foi lhe dado desde que nasceu – a voz da 

criatura era da Molly e então repita: “Eu, Verônica, dou meu livre arbítrio ao ser 

preposto”.  

– Eu, Verônica, dou meu livre arbítrio ao ser preposto 

– Repita três vezes, agora  

– Eu, Verônica, dou meu livre arbítrio ao ser preposto, Eu, Verônica, dou meu livre 

arbítrio ao ser preposto, Eu, Verônica, dou meu livre arbítrio ao ser preposto. 

– Que assim seja. 

 

* * * 

 

 Era meio dia e meia. Aquela tarde ensolarada me trazia lembranças 

melancólicas da minha infância. O cheiro da carne queimada era saboroso, meu 

jardim nunca esteve tão verde e minhas crianças brincavam de queimado com a 
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bola que comprei recentemente, graças ao aumento de salário pela produção que 

fiz naquele mês. Tudo ia tão bem. 

– Mamãe, mamãe, podemos brincar na rua? – Perguntou Joaquim  

– Não, Joaquim, é perigoso – disse a ele virando a carne para o outro lado. 

 Um vento forte tinha soprado e levou meu boné que estava escrito, “bom 

chef”, embora, quando menos percebi, Joaquim tinha atravessado a rua para pegar 

a bola que caiu do outro lado e Caio tinha ido pegar um baralho de cartas. Um 

caminhão em alta velocidade se dirigia perfeitamente na direção de Joaquim. Ia 

bater  

– JOA.... 

 Não conseguia murmurar as palavras, muito menos me mover, foi quando a 

televisão da cozinha ligou e Bom dia, Molly!!, começou a passar. Molly estava com 

seus amigos, mais a sua irmã, que possuíam a mesma aparência, só que ela era bem 

mais nova, em média de uns quatro anos. Eles conversavam, até o momento que 

Molly disse: 

– O grande espetáculo irá começar, se prepare Rebecca. 

– Não, não, NÃOOOO – o carro ia bater em Joaquim.  

– EEE, BUMMM!! O desespero ainda é a melhor diversão – disse Molly. 
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Capítulo 5 

CANÇÃO QUE APLACA A IRA 

 

Cesar Augusto Pereira 

Minas Gerais-BR 

 

 

uando eu chamei o Bola de Pelo, meu gato, quase que balbuciando 

através do buraco na cerca do quintal dos Hércules, ajoelhado por 

sinal,  o filho da mãe me olhou bem nos olhos e foi seguindo para 

além das minhas vistas no alpendre. E logo sua cor caramelo desapareceu. Provei 

de uma saliva amarga de medo, pois o queria de volta, à salvo, mas para isso eu 

teria de ir buscá-lo na famigerada propriedade dos velhos monstros. De longe eu já 

podia escutar a música do antigo rádio que nunca era desligado, sabe-se lá Deus 

por qual razão. Imaginei em seguida ter o vislumbre de uma figura na janela de um 

dos cômodos do andar superior da residência, mas assim que pisquei já havia 

sumido. Tinha de pensar rápido! O sol estava à pino, quente pra desgraça, e se 

chegasse atrasado para o almoço após o jogo de futebol seria castigo na certa. 

Recapitulei então tudo o que já ouvi falar e vi nos jornais sobre o casal de idosos. 

Eu apertava as luvas novas, ganhas em meu último aniversário, contra o peito e 

mordia os lábios, andando de um lado a outro. Eles são vampiros e estiveram no 

lugar quando fundado, contou-me meu avô, na mesma noite em que meu primo 

Herbert ouviu de uns meninos da escola que eles comiam a carne de criancinhas e 

banhavam-se no sangue delas. Invencionices, Patrick, você me diria! No entanto 

fazia sentido, já que ninguém conhecia qualquer familiar dos mesmos e a única 

pessoa que mantinha contato, muito raramente, com os dois era Tony, do armazém 

central. 

Quando voltei a si, para minha surpresa, já estava com um dos pés no 

primeiro degrau das escadas para a porta principal. Inacreditavelmente eu havia 

Q 
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vencido uma profusão de obstáculos no horto até lá: um rastelo, uma espécie de 

máquina de cortar gramas de mil novecentos e lá vai bolinhas, pneus, garrafas, um 

balanço enferrujado etc; fora as enormes crateras de um solo infértil há algumas 

décadas. Encontrar com algum dos moradores era tudo o que menos queria, 

portanto, tentei caçar o bichano da forma mais sorrateira que pude imaginar: 

arcado e “psi” pra lá e “psi” pra cá. Eu volteava o alpendre quando dei de nariz nas 

pernas magras do senhor Cosmos Hércules.  

Seu semblante era de intriga. Ainda que prestes a fazer xixi nas calças, com 

a voz trêmula e silábica, lhe pedi desculpas. Mas o problema foi que meu coração 

batia a mil e aí cabeça ficou zonza. Não fossem as mãos e braços delgados dele 

terem interferido contra minha queda, eu estaria liquidado vergonhosamente. De 

novo sóbrio, porque eu desfaleci por alguns segundos, saibam, perguntei sobre 

Bola de Pelo. Preocupado com minha saúde, Cosmos me levou para dentro da 

cozinha, por onde me divisou e havia chego para se ater comigo. O cheiro do 

aposento remetia a ideia de que não eram lá pessoas muito preocupadas com a 

higienização da casa, e alguns utensílios amontados na pia certificaram meu 

julgamento. Porém, eu só queria meu gato e conseguinte vazar dali. Que para 

minha infelicidade, a saída teria de ser adiada, pois a resposta do homem a 

despeito do paradeiro do meu gato foi negativa. 

Compreendam que meus pensamentos trabalhavam a todo vapor e aquele 

rock primitivo ecoando por toda parte atrapalhava sua organização.   Eu sentia 

estar encrencado, cara a cara com um assassino sanguinolento, dentro da sua 

residência, meu animal de estimação talvez não mais vivo, tomando da sua água 

para me recompor. Que a propósito, o que eu estava fazendo? E se fosse um 

truque e o líquido contivesse uma química que me fizesse dormir? Patrick, seu 

burro! Pra minha sorte era apenas água. E muito da refrescante!  

Sucederam 30 minutos desde que nós deixamos a cozinha para buscar o 

felino na dispensa, no armário de ferramentas e produtos de limpeza, na sala e na 
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copa, sem sucesso, para em seguida examinar os cômodos altos. Ouvindo nossos 

passos pela escadaria, Shirley surgiu de um quarto comum, parecendo que estivera 

assistindo algum programa de auditório na TV. A velha sorriu e quis saber do 

marido quem era o menino em seu lar. Que gentilmente me apresentou como sendo 

um novo amigo na diligência de seu pet. E neste instante os olhos dela se 

arregalaram e se encheram de um brilho amarelento, duas esferas enormes que 

poderiam inclusive cair e quicarem escada abaixo. Na face rugosa as duas 

extremidades da boca por pouco não tocaram os ouvidos em uma exposição 

arrepiante de dentes desgastos. O conjunto foi uma carranca que teria feito o 

mais corajoso adolescente ter pesadelos por noites. Posteriormente ela também 

ofereceu-se à investigar o sumiço de Bola de Pelo e eu tive receio de dizer não. 

Pois se todos os vovôs forem iguais, Shirley ficaria amuada, sentida, digamos, e eu 

não estava a fim de vê-la infeliz. Se é que me entendem!  

Depois de visitarmos alguns cantos, nos restou o quarto dos tesouros, como 

havia nomeado Tony ao conhecê-lo. Era um cômodo de tamanho médio, de janela 

grande, vertical, com diversas estantes de aço pintadas de cinza, onde os Hércules 

expunham o que encontravam no terreno: bonecos, brinquedos de madeira, pipas, 

bolas de diferentes modalidades e até um capacete protetor, destes usados nas 

construções. Também o já mencionado rádio, tão ancião quanto o som que dele 

saía supunha. Cosmos falava das peças com real entusiasmo. Quando eu avistei um 

tênis novinho, meus questionamentos saíram iguais cachoeiras. Vocês sabem de 

quem são? Já vieram buscar algo? Vocês devolveram? O casal se entreolhou atônito 

e eu, confiante de que se quisessem terem me feito mal, já o haveriam causado, 

continuei. Por que saem tão pouco? Por que motivo as pessoas têm medo de 

vocês? O rádio fica ligado o tempo todo? Claramente desconcertada, Shirley olhou 

pela janela e disse que já estava perto da hora do almoço e que talvez eu poderia 

estar com fome. Logo, desceu para a cozinha para trazer uma torta feita na noite 

passada e um suco de limão. Sozinho comigo, o senhor Hércules tentou explicar 
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uma ou outra pergunta. Apelou para a estranheza do povo quanto à estrangeiros, 

que uma doença de pele os impedia de saírem enquanto o sol não se posse etc. 

Havia a mesma paciência de meu avô nele, fazendo-me, de certa maneira, me sentir 

culpado por está-los incomodando. Por outro lado, eu ansiava localizar o cretino 

do bicho logo, afinal, ele seria meu troféu, o passaporte para a terra dos populares 

da escola. Imagina! Vir até a casa dos velhos monstros da região e sair ileso. Chama 

mais atenção do que colar chicletes no cabelo das meninas ou ter o maior pênis da 

turma.  

Porém, todas as minhas previsões tiveram fim assim que vi o corpo inanimado 

do meu felino atrás de uma antiga escrivaninha. Cosmos e eu nos encaramos 

assustados. Agachei-me e levei o dedo na barriga do Bola de Pelos para ter certeza 

de sua morte. E daquele ponto em diante meu corpo começou a formigar, os 

joelhos a vacilar e, por um breve momento, ouvi um zunido lá dentro da mente, a 

visão apagou. Cosmos aparentemente tão perplexo quanto a mim, falou que havia 

veneno por todos os lugares, pois os insetos e pequenas pragas como ratos não os 

deixavam em paz, e que talvez fosse esse o caso. Todavia, o terror bagunçou meu 

raciocínio e me fez correr para a porta.  Ao fazê-lo, tropecei no cabo de energia 

do tocador de músicas, desligando-o. Após minha tentativa de me levantar e 

prosseguir fugindo, ouvi o tilintar dos utensílios de cozinha de Shirley contra o 

chão e visei parte do seu vestido branco, floral, da cintura para baixo. 

Ainda que eu tenha recordado os acontecimentos antes daqui, continuo 

sem saber qual a origem do barulho seco que eu escutei antes de começar a ver as 

coisas na horizontal, partindo do chão. E o porquê de eu estar vendo a casa desta 

forma. Que clarão é esse? Por que não consigo me mexer? Ah, meu Deus! e esse 

sangue se espalhando pelo corredor dos Hércules, tendo a minha bochecha direita 

como início? Socorro! Alguém me ajude! Que raio de brilho é esse? Passos. Posso 

ouvir passos vindo em minha direção! Hum? Puta merda, o que é isso agora? Droga, 

minha vista está ficando turva. O que são essas pernas alongadas e translúcidas? 



AS MELHORES HISTÓRIAS DE TERROR DE 2019 
 

44 
Não são humanas. Não são mesmo. Meus lábios, não estou sentindo eles! Os pés 

têm só três dedos no lugar de cinco, também compridos e transparentes. Consigo 

ver as veias. Mas que droga, minha visão!! Não são membros comuns, são chatos 

como os de um pat...Espera! Vixi, que lance esquisito! Escuro.  
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Capítulo 6 

FILHO DO PECADO 

 

Te amo como se amam certas coisas sombrias. 

- Pablo Neruda, “Soneto XVII” 

 

Emerson  Bezerra 

São Paulo-BR 

  

 

iver longe da civilização e em contato constante com a natureza têm 

seus encantos: o ar é mais puro, a vida é mais tranquila e calma, os 

barulhos e ruídos são feitos pelo próprio meio-ambiente. Minha 

existência era bastante simples: eu acordava cedo para ordenhar as vacas e 

alimentar as galinhas; depois, voltava a casa para fazer o café. Nesse meio tempo, 

meu marido acordava e ia buscar água no poço para lavar-se. Quando ele 

regressava à cozinha, após o banho, tomávamos nosso café da manhã juntos e ele ia 

trabalhar na fazenda vizinha. Eu passava o dia inteiro em casa, arrumando-a e 

cuidando do meu filho, que ainda não nascera, e de nosso cachorro. À noite, 

depois de um longo dia de trabalho, meu marido estava de volta e comíamos milho 

assado na churrasqueira improvisada com tijolos à luz da lua. Tudo era 

milimetricamente perfeito. Eu amava a vida que tinha e queria que ela continuasse 

do mesmo jeito até o fim dos meus dias, mas tudo mudou no dia em que eu perdi 

meu filho.  

Em setembro, para ser mais específica, na última quinta-feira do mês da 

primavera, eu estava iniciando meu sexto mês de gravidez e as minhas tarefas 

cotidianas ficaram mais difíceis de realizar. Quando fui ao médico, contei meu dia 

a dia em detalhes e ele me alertou a não fazer tanto esforço ou carregar tanto 

V 
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peso. Embora eu tenha tentado convencê-lo de que minha rotina não era dessa 

forma, foi tudo em vão, porque o doutor deu-me ultimato: Se quiser perder esta 

criança que está carregando, basta deitar-se na maca e eu mesmo o retiro. Poupa-

me a preocupação.  

Desse dia em diante, meu marido dobrou a atenção comigo. Era um bom 

homem. Ele acordava ainda mais cedo para ordenhar as vacas, alimentar as galinhas 

e fazer o café e, à noitinha, corria de volta a casa para saber se eu estava 

necessitada de algo, para saber como tinha sido meu dia e, é claro, para fazer 

nosso jantar. Durante a janta, eu estava sentada à beira da porta da casa onde eu 

morava e meu marido sentou atrás de mim, abraçando-me, enquanto nosso 

cachorro divertia-se perseguindo vagalumes. Rimos muito. Ficar ali parados sem 

fazer nada, em silêncio, apreciando a imensidão do mundo não era nada chato, era 

o Éden. Por que as coisas têm que mudar? 

De súbito, senti uma dor descomunal na barriga e meu marido percebeu que 

eu estava sangrando.  

Éramos pessoas simples, não sabíamos o que estava acontecendo e 

morávamos distante de tudo. Em pânico, meu marido me ajudou a levantar e, com 

muito cuidado, colocou-me na cama. O sangue escorria pelas minhas pernas e por 

entre meus dedos, era desolador. Eu gritava como se alguém estivesse abrindo 

minha barriga com um machado e essa era, justamente, a sensação que eu tinha. 

Percebi que meu filho nasceria naquela noite. Será que todas as mulheres em 

trabalho de parto sofrem essa mesma dor? 

Eu chorava e suava à mesma medida em que os lençóis da cama enchiam-se 

de sangue. Meu marido, desesperado, teve uma ideia: ir à fazenda onde ele 

trabalha para buscar ajuda, mas, ao mesmo tempo em que tinha ímpeto de varar a 

escura e tenebrosa floresta à noite para trazer-me ajuda, temia me deixar só no 

estado deplorável em que eu me encontrava, porém não havia escolha. Eu 

continuava a gritar de dor, como se algo urgisse em sair de mim. Ele sentou-se à 



AS MELHORES HISTÓRIAS DE TERROR DE 2019 
 

47 
cabeceira da cama, limpou o suor em minha testa, olhou amorosamente no fundo 

dos meus olhos e disse que voltaria o mais rápido possível com ajuda, se não do 

médico, da parteira que vivia na fazenda. Ele saiu. 

Estava sozinha e o sentimento de algo me rasgando estava piorando. Clamei 

por Deus e pedi que poupasse a vida do meu filho e que me desse a salvação 

naquele momento de aflição. Meu marido retornou preocupado para um último 

beijo, então, eu lhe pedi que olhasse embaixo do meu vestido para tentar achar a 

causa do sangramento. Por Deus, será que eu estava perdendo meu filho? 

Ele assentiu e levantou a parte baixa do meu vestido. Ele se afastou e 

vomitou no chão. Eu, mais aflita do que já estava, desmaiei. A última coisa que 

lembro foi do meu marido chamando meu nome e correndo em minha direção. Não 

sei ao certo por quanto tempo fiquei desacordada, mas, durante meu delírio, 

escutei uma voz diferente falando o meu nome e um carinho diferente em minha 

barriga – era quente e suave, só poderia vir do meu filho. Ao despertar, senti  

fisgadas na minha barriga e nas minhas pernas. Minha cabeça doía muito e até 

manter os olhos abertos era um desafio, mas fiz o esforço.  

Quando abri os olhos e recobrei a consciência, percebi que estava nua e 

que, da cintura para baixo, estava coberta de sangue viscoso e meu marido estava 

sentado na cama, entre minhas pernas, retirando algo de mim com um objeto 

estranho, parecia uma pinça. Será que ele estava puxando meu bebê da minha 

barriga?   

A feição de repulsa, quase nojo, estampada na cara dele me assustou. Ele 

percebeu que eu estava acordada e me disse apenas uma frase: “Vai ficar tudo 

bem.”. Eu olhei para a minha barriga e nela havia um corte bem profundo. Onde eu 

havia me cortado? Será que meu marido me cortou? Por que ele teria feito isso? 

Mas o que estava acontecendo era algo que eu jamais poderia imaginar, nem em 

meus piores devaneios ou pesadelos: minha carne estava cheia de vermes e meu 

marido estava os tirando um por um.  
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Vomitei. Ao me deparar com aquela cena grotesca, essa foi a única reação 

que eu pude ter. A mistura de sangue, suor e vômito inebriaram-me e eu não 

conseguia mais distinguir onde meu delírio acabava e minha lucidez começava. 

Escutava, a todo o momento, a voz de meu marido repetindo a mesma sentença, 

“vai ficar tudo bem”; eu acredito que a repetição acalmava mais a ele do que a 

mim, mas, a julgar pela situação, ele precisava de mais calma do que eu.  

Minha barriga não doía tanto ou, talvez, eu já tivesse me acostumado à dor 

pungente e aguda. Será que eu havia perdido meu bebê? O desespero tomou conta 

do meu ser e, como num súbito, me ergui da cama. Meu marido projetou-se à minha 

frente. Mais tarde, ele me confidenciou que, na hora que me levantei da cama, era 

como se não fosse eu: meus olhos estavam distantes, semicerrados, meus ombros 

estavam arqueados evidenciando minha estrutura óssea e minhas mãos estavam em 

formato de garras. Não me recordo disso, nem das palavras que meu esposo jura 

terem sido enunciadas por mim: “DEUS NÃO ESTÁ AQUI, PECADORES” em 

resposta às orações dele. Desmaiei novamente.  

Despertei com muita dor e não sei por quanto tempo permaneci 

desacordada, mas algo em mim gritava que era hora do nascimento. Era hora do 

meu filho vir ao mundo. Meu marido estava de pé, em frente à cama, olhando 

fixamente para mim, mas não conseguia decifrar sua expressão; era uma mistura de 

desespero, medo e piedade. Ele pegou na minha mão e eu balbuciei que estava na 

hora e que ele teria que fazer o parto. Em um primeiro momento, ele relutou, mas 

concordou. Até ele sabia que não havia mais como postergar a situação.  

Eu arqueei as pernas e não conseguia enxergar mais nenhum verme na minha 

barriga. Teria sido uma alucinação? Ele me ordenou a empurrar o mais forte que 

conseguia e eu assim o fiz. A dor era descomunal, parecia  que todos os meus 

ossos estavam sendo despedaçados ao mesmo tempo, mas continuei. Em meio aos 

gritos, empurrei cada vez mais forte e ele disse que conseguia ver a cabeça do 

nosso filho. Ele até sorriu dizendo que ele tinha bastante cabelo. Continuei a 
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empurrar e senti quando ele saiu, senti, inclusive, o cordão umbilical saindo junto 

com ele. Meu marido segurou-o com uma mão e com a outra começou a fazer 

movimentos circulares em volta dele. Eu não conseguia entender, mas a única coisa 

que me importava era a ausência do choro. Bebês choram quando nascem, não 

choram? Até nós que moramos isolados sabemos disso. Meu companheiro cortou o 

cordão umbilical com uma tesoura que tínhamos em casa e, sem que eu pudesse 

olhar para meu filho, tirou-o do meu lado. Eu esbravejei pedindo meu filho perto 

de mim e meu marido parou, virou-se com a cabeça abaixada em minha direção e 

disse uma frase da qual eu nunca vou me esquecer: ESTÁ MORTO.  

Estava em choque: era meu primeiro filho e eu não podia acreditar que 

aquela maldita noite acabaria daquela forma. Então, eu pedi que ele me entregasse 

o corpo para que eu, ao menos, visse o rosto dele. Meu marido relutou, pois disse 

que ele era a cara da minha falecida mãe e que, ao nascer, o cordão umbilical 

ficara preso com duas voltas no pescoço dele e isso o havia enforcado. Insisti, 

porque, vivo ou morto, ainda era meu filho. Contra a vontade dele, ele me 

entregou o corpo ainda coberto de sangue. 

Eu o olhei e, realmente, ele era, fisicamente, muito parecido com minha mãe. 

Mexi no cabeço dele, disse que o amava e o amaria para sempre, abracei-o forte 

contra meu peito e os lábios dele se abriram.  

Meu marido e eu nos conhecemos desde criança, pois somos tio e sobrinha. 

A diferença entre as nossas idades beirava os quinze anos e nós brincávamos 

juntos quase todos os dias. Minha mãe, muito sábia, percebera muito antes de mim 

o interesse do meu tio por mim e, por diversas vezes, proibiu-me de sair, brincar ou 

ficar perto dele, porque, para ela, ficarmos juntos era um sacrilégio. Muito 

católica e com idade um pouco avançada, andava sempre com um crucifixo na 

mão. Um dia, ela me pediu que eu a acompanhasse à missa na cidade vizinha e, após 

a celebração, pediu que eu conversasse com o padre da paróquia e me alertou que 

eu poderia lhe contar tudo. De acordo com ela, não deveria haver segredos entre 
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a família e Deus. Eu fui ao confessionário, conversei com o padre, mas não disse 

que meu tio e eu estávamos tendo um romance em segredo escondido de minha 

mãe.  

Em seus últimos momentos de lucidez, minha mãe me fez uma confissão: ela 

disse que sempre soube do meu relacionamento, mas que a parte dela de 

orientação ela tinha feito e que, agora, eu deveria arcar com as consequências dos 

meus atos impuros. No dia em que ela morreu, ela apertou meu braço e sussurrou 

no meu ouvido: “não tenha filhos com aquele homem. Eles podem nascer com 

cabeça de bode ou com cascos. É PECADO. Ele não será um filho de DEUS, será 

uma cria do diabo” e me fez prometer que eu não teria filhos com ele e eu 

concordei. Uma promessa vazia apenas para dar sossego a paz àquela pobre alma. 

Após a promessa, ela sorriu e disse Está mentindo. Vai ter filhos com ele, mas 

todos nascerão mortos, seu ventre é podre e sua cria engasgará com seu o próprio 

sangue sujo. Depois de proferir essas palavras, ela morreu. Enterrei-a na mesma 

noite e nunca contei ao meu marido sobre essa praga que minha mãe havia me 

rogado. Para mim, eram apenas palavras sem importância. 

Quando os lábios de meu filho morto abriram-se ao chocar-se contra meu 

peito, vi que havia um fio de cabelo dentro de sua boca, então, eu puxei. Era um 

cabelo preto e longo, como o de minha mãe. Continuei puxando, porém ele ficou 

enroscado em alguma coisa e eu não queria machucar o corpo perfeito do meu 

filho. Entretanto, fiz um pouco mais de força e, amarrado à ponta do fio de 

cabelo, veio um pedaço de carne em forma de crucifixo banhado com sangue. No 

mesmo momento, senti que algo afligia minhas costas, parecia um chicote.  

Não larguei o corpo, mas sentia minha carne sendo flagelada inúmeras vezes. 

Sentia o sangue quente escorrendo em minha pele e eu deitei em cima do meu filho 

para protegê-lo. Quando a minha tortura passou, o pai do filho veio ao meu 

encontro para me socorrer e viu que, em minhas costas, tinha sido talhada a 

sentença EU AVISEI.  
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Meu marido abraçou-nos e, como todo sofrimento uma hora encerra-se, o 

meu havia findado junto ao nascer do sol. Contei para meu marido sobre minha 

mãe, sobre a desaprovação dela em relação ao nosso relacionamento e sobre as 

últimas palavras dela no leito de morte e concordamos em enterrar o corpo em solo 

sagrado da igreja, pois ele não era o culpado. Nunca mais falamos em filhos, mas eu 

sempre escuto o choro de criança ao entardecer e sempre sinto algo mexer em 

minha barriga, especialmente, quase passo as mãos em minhas costas onde estão 

talhadas aquelas palavras que se tornaram uma espécie de punição póstuma 

enviada por minha mãe.  
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Capítulo 7 

Meia-Noite 

 

Sthefanny Krause 

Santa Catarina-BR 

 

 

ão sete horas quando todos na cidade começam a se trancar dentro 

de suas casas. Os únicos ruídos audíveis nesse momento são portas 

batendo, trancas fechando e chaves virando. Ninguém arrisca ficar 

nas ruas depois das sete. Por que? Bem, a noite carrega segredos que nem eu 

consigo explicar.  

Passam-se meia hora e o sol já não é mais visível. É nesse momento que a 

cidade fica em completo silêncio, rezando. Durante esse horário, ninguém ri ou 

demonstra algum sinal de alegria e felicidade. Dali em diante, até às seis horas, é 

um período de respeito. Nem mesmo crianças sorriem ou brincam. Esse é um 

tempo para se viver o luto pela noite passada. Já amanhã, vamos viver o luto dessa 

noite. 

São oito horas, nenhum pio. Até que, em uma rua qualquer, do lado de fora 

das casas, ouve-se um ruído muito parecido com uma faca sendo afiada. Todos 

prendem o ar. Sabiam o que isso significava. Uma pessoa daquela rua estava 

condenada. 

Uma hora passa se arrastando. São nove horas agora, mas todos sabem que o 

monstro só irá atacar à meia-noite. Algumas pessoas tentam dormir, mas ninguém 

prega os olhos. É impossível ficar calmo diante de uma situação dessa. “E se for 

eu?” alguns pensavam, “O que será de mim sem minha esposa? E meus filhos, o que 

será de meus filhos?” outros ponderavam. 

São dez horas. O monstro continua do lado de fora. Ninguém tem coragem 

para olhar pela janela, quem dirá para enfrentar o monstro. Os escolhidos nunca 

S 
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resistem, nem mesmo suas famílias ou seus amigos mais próximos. Todos os 

moradores da cidade apenas se conformam com a perda no momento que o 

monstro aponta para o elegido. Sem mais, nem menos. 

São onze horas e todos sentem o sacrifício se aproximando. Mais uma hora 

significa menos uma vida. Essa era a cruel antítese que rodeava os moradores da 

pequena cidade. Mas, no fundo, até o monstro sabe que ele não é o único 

amaldiçoado da cidade. Sim, o monstro carrega ódio e crueldade em seu coração. 

Porém, os cidadãos carregam injustiça e conformidade. Essa era a maldição deles.  

Meia-noite. O monstro invade, escolhe, mata. Ainda era meia-noite. A cidade 

agora chora, mas consegue respirar novamente.  

O monstro volta para casa. Seu trabalho estava feito.  

Horas se passam e eu acordo, preparando-me para a noite seguinte. Limpo o 

sangue da noite passada e escolho uma nova vítima. Vai, me julgue! A única coisa 

que eu tenho certeza é que, sem mim, a cidade nunca vai reagir. Eu sei que meu 

trabalho faz mal, mas eu só quero o que todos querem: reação. Eu queria que, 

pelo menos uma vez, eu entrasse em uma casa e houvesse resistência, não 

conformismo e auto piedade. 

Tudo parece funcionar em torno do medo. Ninguém entra nos trilhos sem 

alguma ameaça. Ninguém entende, mas eu faço isso em prol da justiça. Se eu não 

fizer, quem fará?! 

Dentro de mim, habita um monstro. Nada parecido com um ser de olhos 

grandes, nem mesmo dentes pontudos. À noite, ele se revela e, quando o sol 

aparece no dia seguinte, eu lavo minhas mãos e escolho uma nova vítima. Essa é a 

minha maldição. 
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Capítulo 8 

O baú 

 

Juliana Monteiro de Souza Gugelmin 

São Paulo-BR 

 

 

stava eu em meu quarto, apoiada com a cabeça no travesseiro, mas 

pensativa, não conseguia dormir. Um tempo se passou assim. Eu me 

remexia inquieta para lá e para cá, tentando arrumar um meio de 

ficar confortável e descansar. 

Recordo-me que já dava meia noite quando ouvi uma movimentação no baú 

de brinquedos. Pensei estar delirando. Mas, por mais que eu me esforçasse em me 

convencer que aquilo não passava de fruto da minha imaginação, continuava a ver 

o baú se movendo freneticamente. Juro que pensei que estivesse sonhando, mas 

não, tudo era bem real, tenho a absoluta certeza de que tudo aconteceu de 

verdade.  

Sou curiosa, então, quando avistei o baú se mexendo pela terceira vez, fui 

até lá. Afinal, o que poderia ser? Chegando mais perto, vi que, além da 

movimentação, uma luz parecia sair de dentro da caixa. Como se isso não fosse 

suficiente, também ouvi uns ruídos inabituais. 

O baú encontrava-se na minha frente. Lembro que havia ganhado há alguns 

anos da minha tia Dora, que havia falecido dois meses atrás. Sentei em uma 

poltrona bem confortável, abaixei levemente e peguei o baú. Fiquei olhando para 

ele por alguns minutos. Era realmente muito lindo, cheio de pedras coloridas por 

fora, que pareciam pequenos cristais.  

Ele era de madeira e, quando o via, lembrava da minha infância, daquele 

tempo que vivia brincando com as minhas bonecas. A caixa parecia empoeirada, 

como se fizesse tempo que alguém não tocasse nela... mas de fato fazia muito 
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tempo; ela havia sido esquecida no meio das minhas coisas e agora as bonecas já 

nem me despertavam tanto interesse. Já havia completado 16 anos, meus gostos 

haviam mudado bastante. 

Estava ficando cansada, mas continuava admirando o baú ainda com certa 

melancolia. Resolvi, então, que na manhã seguinte iria doá-lo para alguma criança 

que se interessasse em passar horas e horas brincando com as bonecas, já que iria 

me mudar de casa. 

A noite se passou, e logo alguns raios de sol começaram a entrar pela janela 

do quarto. Em pouco tempo, já estava claro e o sol brilhante iluminava toda a 

cidade. Era sábado. Comemorei. O dia da mudança havia finalmente chegado. 

Arrumei correndo as minhas coisas, roupas, sapatos, mas somente o que eu julgava 

mais importante. O meu pai já me esperava no carro e, um tanto apressado, 

buzinava para mim. Corri imediatamente com a minha mala. Estava ansiosa para ver 

como era a minha nova casa, na qual eu ainda moraria por um bom tempo.  

Chegando em frente à nova casa, avistei uma construção perfeita, que 

considerava a dos meus sonhos. Era alugada, mas se encontrava em bom estado. 

Enquanto meu pai saiu para a garagem, para pegar as malas e ver se o caminhão 

com os móveis estava chegando, eu subi para o segundo andar, a fim de ver como 

era o meu novo quarto. Achei esplêndido, mas, assim que entrei, senti um ar de 

mistério. Sentei no puff lilás de meu quarto e os pensamentos começaram a fluir. 

Lembrei-me que havia deixado o baú com as bonecas na minha antiga casa. De 

tanto que estava triste, cogitei voltar lá para pegá-lo, mas já era tarde demais, a 

casa já havia sido vendida, e meu pai estava tão entretido com a mudança, que vi 

que teria que me conformar. 

Pouco depois já era noite e eu, muito cansada, principalmente pela insônia 

da noite anterior, fui dormir. Deitei na cama e me cobri, mas algo me incomodava. 

Era uma presilha.  
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Decidi que a colocaria na gaveta da escrivaninha, que ficava do outro lado 

do quarto. A luz estava apagada. Tentei acendê-la, mas não consegui. Devia ser 

por causa da tempestade que fazia lá fora, a energia provavelmente havia acabado. 

Não enxergava nada, quando, de repente, vi uma luz saindo de dentro de uma das 

gavetas da escrivaninha. Era apenas um feixe, mas na escuridão podia ser 

facilmente percebido. Fui até lá conferir o que era. Abri a gaveta e encontrei um 

baú, idêntico ao que tinha esquecido em minha antiga casa. Fiquei movida a abri-lo.  

Um tanto assustada com tudo o que se passara, abri rapidamente, sem nem 

relar direito os dedos no baú e pude ver o que continha, apesar de ainda estar 

escuro. Eram bonecas de porcelana muito delicadas e bem feitas, e, admirando-as, 

consegui identificar que estas bonecas eram as minhas. Parecia que elas me 

perseguiam por terem sido deixadas na minha antiga casa, sem que nem me desse 

conta, além de deixadas de lado por mim durante todos esses anos. 

Continuei a admirá-las, mas vi que em seus olhos alguma coisa as 

incomodava. — Bonecas incomodadas? Que diabo é esse agora? — pensei. Nesse 

instante, refleti que, na verdade eu que devia estar me sentido incomodada e 

constrangida por não ter dado tanta atenção a elas e, por isso, comecei a enxergá-

las dessa forma. Devia ser coisa da minha cabeça, afinal, além de tudo, estava tão 

cansada. Fui a caminho da cama, para colocar meus pensamentos em ordem, até 

que ouvi um barulho intermitente bem suave que se parecia com passos.  

Quando olhei para o baú, ele estava aberto e vazio. Na minha frente, 

estavam duas bonecas, só que, dessa vez, cochichando algo umas com as outras, 

mas num linguajar que eu não entendia e com uma expressão de vingança. Dei um 

grito, tão estridente, mas ninguém parecia me ouvir.  

Tentei me acalmar e conversar com as bonecas, perguntando pelas outras 

através de gestos, mas a única resposta que obtive foi uma risada, tão medonha, 

que só o que eu sentia era medo e horror. Saí correndo, gritando várias vezes pelo 

nome de meu pai, mas não ouvi sequer uma resposta. Procurei-o por toda a casa, 
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ele não estava em nenhum dos cômodos. Fui até o térreo, então eu só vi em um 

relance as bonecas saindo enfileiradas por uma janela entreaberta. Fiquei só.  
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Capítulo 9 

O caminhante noturno 

 

José Lucas Brito Souza 
Ceará-BR 

 
 

 fato deu-se na minha juventude, por volta dos 16 anos. Certa 

noite, eu estava na casa de um grande amigo de infância, John, que 

morava do outro lado da cidade. Depois de um bom tempo juntos, 

jogando conversa fora e bebendo, me dei conta de que já era tarde, pois passava 

das dez e meia. Despedi-me de John e fui para o ponto de ônibus mais próximo. 

Nessa hora, lembrei das advertências de minha mãe reclamando das vezes em que 

eu passava da hora e que é arriscado ficar andando na rua tarde da noite pois, 

segundo ela, além do risco de assalto, “nas horas mortas, muitas coisas ruins 

perambulam pelas ruas desertas e escuras”. Mas eu não era de dar ouvidos à essas 

suas superstições – e como eu estava enganado! 

Para voltar, tive de pegar dois ônibus, mas a parte final do caminho era feita 

a pé, pois não havia ponto de ônibus próximo à minha casa. Então, depois da 

descida no último ponto, ainda havia alguns quarteirões para percorrer. Sem 

perder tempo, comecei a minha caminhada noturna despreocupadamente. Ao meu 

lado iam passando as casinhas com suas janelas já fechadas, indicando que muitos 

moradores daquela rua já estavam dormindo. O caminho era iluminado pela luz dos 

postes e também pela hipnotizante lua cheia que, já alta e soberana no céu, 

despejava sobre a cidade sua luz suave cor de prata, que era sobrepujada pela luz 

elétrica urbana. Nesse momento, pude constatar que a rua estava tão silenciosa 

que só se ouvia o som de meus passos batendo nas pedras do chão. Nem vento 

soprava... 

O 
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Continuei no caminho, envolvido em meus pensamentos inquietos. Ao passar 

ao lado de uma velha praça, as luzes dos postes começaram a piscar, uma seguida 

da outra, até que toda a energia de repente veio a cair, e a cidade ficou às 

escuras. Mas não totalmente, pois agora o luar era a fonte de luz predominante. 

Foi aí que comecei a notar como tudo pareceu ficar mais bonito e encantador sob 

a luz pálida daquele sol noturno e que aquela era uma rara oportunidade de 

contemplar aquele espetáculo, pois vivemos com os olhos contaminados pelas luzes 

artificiais em casa e também nas ruas. Por isso, esquecemos tantas vezes de 

apreciar a luz das estrelas e do nosso satélite natural. Mas isso não seria a única 

coisa que eu veria naquela escuridão. 

Como ainda faltavam alguns quarteirões para minha casa, continuei a andar. 

Tirei um cigarro do bolso, acendi e pus-me a fumar, até que reparei, um pouco mais 

à frente, uma sombra saindo de uma esquina e vindo em minha direção. Sob a luz 

do luar, parecia ser um homem, usando paletó e chapéu pretos. Seu andar era 

apressado o que, confesso, me deixou um pouco nervoso. Afinal, eu nunca tinha 

visto alguém assim naquela rua, ainda mais vestido daquele jeito. Baixei a cabeça e 

continuei; e cada vez mais aquele homem se aproximava de mim. Ainda pensei em 

dar meia-volta e retornar – talvez fosse um criminoso – mas lembrei que já tinha 

andado muito e que minha casa estava mais perto do que longe. Dei uma tragada 

mais forte e como era inevitável cruzar com aquele homem, tentei me acalmar um 

pouco. Ele já estava a uns dez metros de mim e quando chegou mais perto, pude 

ouvir uma voz rouca me indagando: 

- Ei, garoto, tem fogo aí? 

- Tenho sim...aqui. - Ofereci o isqueiro para ele, que acendeu um cigarro 

tirado do bolso do paletó. 

Enquanto ele acendia o cigarro, reparei que não consegui ver seu rosto por 

inteiro, mesmo com a luz do luar. Sua face estava envolta em sombra, e só sua 

boca era visível. De resto, era um homem alto, por volta de 1,90m, usava paletó, 



AS MELHORES HISTÓRIAS DE TERROR DE 2019 
 

60 
gravata e chapéu. Era muito elegante, todavia comecei a me sentir estranho em 

estar perto dele, e um estranho medo começava a crescer em mim. Aquele 

momento pareceu durar uma eternidade, mas ele finalmente acendeu seu cigarro e 

foi embora, sem nem me agradecer. Aliviado por não ter sido roubado, continuei 

minha caminhada. 

Mas não pude evitar deixar de pensar na estranha figura que tinha acabado 

de encontrar. Quem era ele? Nunca tinha visto alguém assim por aquelas ruas, 

ainda mais àquela hora da noite. “Bem, pelo menos não era um ladrão”, pensei. 

Olhei para o relógio: quase onze e meia. Continuei a andar mais um pouco, mas 

notei que meu cadarço desamarrou. Abaixei-me para amarrar e, ao levantar 

novamente a cabeça, tive uma surpresa: aquele homem de preto, saído sabe-se lá 

de onde, estava vindo novamente na minha direção! Mas não podia ser, pois ele 

tinha ido na direção oposta, eu o tinha deixado para trás depois de acender o 

cigarro, não havendo se passado nem cinco minutos! Estava tão impressionado com 

aquilo que não consegui esboçar alguma reação, nem minhas pernas obedeceram e 

eu fiquei lá paralisado vendo aquele vulto enorme se aproximar cada vez mais. E, 

quando chegou mais perto, ouvi novamente a mesma pergunta de antes: 

-  Ei, garoto, tem fogo aí? 

- Mas eu acabei de te dar fogo agora há pouco. Como você voltou de novo?  

- Foi o que consegui responder na hora.  

- Você tem fogo aí? - A voz dele parecia agora irritada e mais grossa, o que 

foi o suficiente para me assustar ainda mais. 

- Sim...sim, está aqui. 

Ele acendeu novamente o cigarro e, como da outra vez, foi embora sem 

agradecer. Dessa vez, permaneci ainda parado um bom tempo olhando-o ir embora, 

até sua silhueta sumir no horizonte. Só depois disso consegui voltar a caminhar, 

mas ainda apavorado com o som daquela voz rouca ecoando em meus ouvidos. 
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Mas o que me aliviou foi saber que minha casa já estava mais perto, faltando 

apenas mais dois quarteirões, o que me fez acelerar o passo. Já não contemplava 

mais as estrelas, nem a beleza soturna da rua banhada pelo luar. Meu único desejo 

era chegar em casa e não encontrar mais aquele homem misterioso na rua. 

Quando passei pelo penúltimo quarteirão vi, quase sem acreditar, dobrando 

a esquina em frente, aquele homem pela terceira vez! Não podia ser ele, mas era! 

Eu o tinha visto ir embora até sumir, e agora ele aparecia novamente na minha 

frente. Como era possível? E como nas outras vezes, ele veio rápido e quando 

chegou perto, repetiu novamente a única pergunta que sabia: 

- Ei, garoto, tem fogo aí? 

Mas dessa vez eu não quis saber de atender seu pedido, e com raiva 

imaginando ser aquilo alguma brincadeira, tomei coragem, o encarei e respondi: 

- Não tenho mais! Que brincadeira é essa? É a terceira vez que você me pede 

fogo! Você vai embora e depois aparece de novo na minha frente. O que é isso? 

Quem é você? O que você quer? 

Ele ficou em silêncio por um bom tempo. E aquele silêncio só fez aumentar 

meu nervosismo e minha raiva. Então, dando um leve sorriso, ele respondeu: 

- Se você não tem fogo, eu fico então com a sua alma! 

Nesse momento, ele deixou-se mostrar completamente a sua face, e vi a sua 

real aparência: a pele era de uma palidez mórbida; a boca se abriu em um sorriso 

macabro, deixando à mostra dentes pontiagudos e amarelados; e seus olhos eram 

vermelhos como sangue! Ao ouvir a resposta, e depois dele mostrar aquele rosto 

horripilante, a raiva e a coragem que senti ao confrontá-lo deram lugar ao mais 

terrível pavor que já senti na vida. Comecei a correr desesperado, deixando aquele 

homem – ou aquela coisa, seja lá o que fosse – para trás. Mas, enquanto corria, eu 

também comecei a ouvir seus passos logo atrás me seguindo e uma voz gutural 

gritando: 
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-  Se você não tem fogo, eu fico com a sua alma! Eu vou ficar com a sua alma 

garoto! Com a sua alma! Venha cá! 

Continuei a correr o mais rápido que podia, aos tropeços, com aquele 

perseguidor na minha cola quase me alcançando e repetindo sem parar “quero a 

sua alma!”. Mas, finalmente, cheguei na porta de casa. Com as mãos tremendo, 

peguei a chave no bolso e tentei colocá-la na fechadura, mas o nervosismo era 

tanto que eu não acertava o buraco. E aquele homem continuou a se aproximar, 

mas consegui girar a chave e entrar em casa, quase derrubando a porta, mas são e 

salvo. Imediatamente tranquei a porta, e fiquei um momento em silêncio, a 

respiração ofegante, o coração quase a sair pela boca. A casa estava ainda no 

escuro devido à falta de energia, mas pelo menos eu agora estaria seguro. 

Ao lado da porta havia uma janela com vista para a rua. Decidi dar uma 

olhada para saber se aquele homem ainda estava lá fora, ou se tinha ido embora. 

Lentamente, me aproximei da janela e espiei: não havia mais ninguém lá, a rua 

estava deserta. Aliviado, fui andando pela sala, quando comecei a ouvir passos no 

corredor e aquele som foi o bastante para deixar-me em alerta total, pois comecei 

temer que aquele homem teria, de alguma forma, invadido a minha casa! Mas 

minhas suspeitas e meu medo sumiram quando vi que era apenas minha mãe, ainda 

acordada, que vinha ao meu encontro, munida de um pequeno farol. Ao ver que 

eu tinha chegado naquela hora, ela falou-me: 

- Isso são horas Erik? O que eu te disse sobre ficar andando até tarde na 

rua? 

- Desculpe mãe, eu perdi a hora na casa do John. 

- Cuidado viu? Alguma noite dessas você ainda vai ser assaltado, ou pior, ver 

alguma assombração nessas ruas... 

Nesse momento, pensei em lhe contar o que realmente tinha acontecido 

comigo, mas achei melhor não, senão ela iria usar aquela situação para dar um 

grande e entediante sermão àquela hora da noite, o que era tudo que eu não 
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estava a fim de ouvir. Apenas segui para meu quarto e, lá chegando, atirei-me na 

cama, exausto. Mas não consegui dormir: pela janela, o luar penetrava sutilmente 

no quarto, clareando uma parte e deixando a outra na penumbra. Deitado na 

cama, eu não conseguia esquecer as palavras daquele caminhante noturno, e 

imaginava que, a qualquer momento, ele fosse surgir de algum canto escuro do 

meu quarto, repetindo com um sorriso maligno: 

 - Ei, garoto, tem fogo aí? Se não tem, fico então com a sua alma! 

 

* * *  
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Capítulo 10 

O gato 
 

Lucas de Almeida Siqueira 
Goiás-BR 

 
 

omo foice, o estridente miado corta o céu estrelado. 
Um estranho presságio que me deixa preocupado. 

Pois em meu sonho interrompido fui alertado: 

“A noite ele chega com seus olhos iluminados, 

Tome cuidado, e confie em seu aliado”. 

 

Pela janela do quarto vejo um gato, 

Seus olhos dourados iluminam a noite, de fato. 

Bobagem! Uma coincidência no máximo, 

A superstição é a lógica dos fracos! 

 

O brilho caloroso da manhã tornará as ideias mais sãs. 

Afinal, não posso transformar minha cama em um divã. 

Tais delírios, que na noite nasceram não verão o amanhã! 

 

No horizonte ao longe, o sol nasce em meio aos montes. 

Sem sinal do bichano, volto ao meu cotidiano. 

Um xícara de café para acordar! 

É disso que preciso para meu dia começar. 

 

Um dos defeitos da verdade é sua franqueza, 

Não demora muito para que eu veja com clareza. 

C 
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Tento escrever mas algo ameaça meu viver. 

Rimas de puro desprazer, 

Nada mal para quem está prestes à enlouquecer. 

 

A noite chega com pressa, e a Lua pálida assume de vez a peça. 

Tento me convencer que exagerei na cafeína, 

Mas minha insônia mora no olho que ilumina. 

 

O farol no escuro, que veio de outro mundo. 

Me arranco uma prece em sussuro: por favor, me salve do escuro. 

 

O estridente miado me traz um novo recado: 

“Deixe-me entrar e mal nenhum te encontrará”. 

 

Acordo confuso à procura de um intruso, 

Seria o bichano o mensageiro de meus sonhos? 

 

Não! Não cairei em paranóia, 

Isso me parece um Cavalo de Tróia. 

Se ele deseja entrar, uma surpresa está a o aguardar. 

 

De manhã, um pouco de atum irá lhe agradar, 

Com um certo ingrediente para “temperar”, 

A tal refeição será de matar! 
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Ao sinal da primeira luz preparo meu mórbido convite, 

Vamos caro “amigo”, a porta está aberta, não hesite! 

A presença mística toma conta do ar. 

Finalmente! O gato está em meu lar. 

 

Agora ande, vá comer! 

Só não vá demorar para morrer. 

 

Nove vidas enterradas no jardim, 

Algumas flores crescerão enfim! 

 

De volta às minhas rimas amadas! 

A noite promete ser animada 

 

E animada a noite chega, 

Ostentando com clareza 

Selena, a deusa. 

Que lindo brilho, vossa alteza! 

 

Deslumbrado pelo vazio estrelado, 

Sinto meus olhos pesados. 

Após um dia de trabalho duro, 

Reclamo meu merecido sono profundo. 

 

Não! 

Não pode ser! 

O maldito miado me faz estremecer. 
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Me levanto em terror, 

Meus ossos congelam em pavor. 

Os olhos que brilhavam eram de outra cor. 

 

E aquilo que deveria ser uma mão, 

Acaricia o animal que me ofereceu proteção. 

O dono de um sorriso maligno traz meu último aviso: 

 

“ É noite enfim! 

Os olhos divinos do pobre felino, fechados no fim. 

Seu destino selado, 

Seu corpo apagado. 

 

Pois a noite chegou, 

E foi o fogo que a iluminou. 

O fogo que vive no olhar, 

Daquele que veio te levar”. 
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Capítulo 11 

PORTA PARA SETE ALÉM 

 

Augusto Luiz Melare 

São Paulo-BR 

 

 

á tem bem cinco meses que ouvi falar de Sete Além e me tornei um 

fissurado pelo local. Em meu apartamento apertado, entre uma 

pintura e outra, antes da limpeza de um dia e depois da louça de 

outro, faço pesquisas sobre essa estranha dimensão. Na semana retrasada, 

consegui contatar uma mulher de Ribeirão Pires que afirmou ter viajado para a 

realidade paralela três vezes, o máximo que uma pessoa já conseguiu. Eu a 

encontrei num fórum do qual participo desde janeiro.  

Seu nome é Matilde da Silva Bertonni, tem 31 anos. Segundo ela, uma das 

inexplicáveis pontes interdimensionais que ligam nosso mundo a Sete Além fica 

próxima à chácara abandonada que pertencia a seu tio há dez anos atrás. Até 

hoje, ninguém fez nada com a casa; ela apenas é raramente visitada por campistas 

aventureiros e caçadores de mistérios. Ninguém nega o desconforto da estadia. 

Matilde me contou que, quando tinha doze anos, brincava de vôlei com três 

primos no gramado quando um deles, bruto e homenzarrão precoce, golpeou a bola 

para muito longe. Como ela era a menor e mais nova do grupo, foi mandada buscar 

a bola. Ela caíra no meio dos altos e sombrosos pinheiros que limitavam o terreno e 

quicara poucos metros adiante, até ser parada pela grama alta. 

 Não havia nada além de mato e árvores mal-humoradas muito velhas naquela 

parte da terra. Mas assim que a menina pegou a bola e levantou a cabeça, viu-se na 

frente de um homem pitoresco e maltrapilho, que devia ter uns quarenta e cinco 

anos de idade bem mal vividos e judiados. 

J 
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Ele disso: “Não quero crianças tolas brincando em meu gramado”. O olhar 

severo bastava para significar a ordem para ir embora. Matilde relata que as 

pálpebras dele eram enfiadas em torno dos amarelentos globos oculares e o nariz 

era ossudo e saliente, de modo que o homem parecia um corvo. 

“Me desculpe, senhor, foi meu primo quem jogou a bola, eu só vim buscar”, 

disse-lhe Matilde. Várias vezes ela e seus primos, ou as irmãs, entravam naquele 

terreno para se esconderem ou brincarem, mas nunca haviam notado que alguém 

morava lá. De fato, ninguém morava. 

O homem corvo, segurando um facão enferrujado, apontou o instrumento e 

disse: “Se algum de vocês, fedelhos, tornar a vir para cá, vou mandar meu filho 

cuidar de vocês”. Matilde olhou, com muito medo, para onde ele apontava o facão. 

Viu seus três primos, dois sentados na grama e outro em pé alongando os braços 

finos. Logo adiante dos três estava outro homem, uma figura alta, escura e esguia 

que segurava uma grande foice de decapitar bois. O filho não podia ser visto pelos 

rapazes e não tinha rosto aparente. 

“Eu prometo que não volto. Por favor, não faz nada para a gente”, disse a 

menina, espavorida, e saiu correndo. Naquele dia, a brincadeira acabou porque 

Anselmo, o menino mais novo, tivera seu ombro cortado sem causa visível e 

precisara de dezessete pontos para fechar a ferida. 

No fórum de que participo, chamado Perdidos em Sete Além, Matilde não 

teve muita credibilidade com este relato, pois nada nele garante que ela realmente 

tivera um contato com a outra dimensão. Mas os outros dois relatos confirmam a 

veracidade e gravidade do primeiro. Poucos anos depois de ter o contato com os 

homens nefastos do outro mundo, da Silva experienciou algo que considero ainda 

mais pavoroso. 

Conta ela que, aos dezesseis anos, estava passando os finais de semana na 

casa do tio com muita frequência e percebera que, geralmente às três horas da 

manhã, uma “coisa”, ou algumas “coisas”, fazia barulhos ao longe no terreno. Certa 
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vez, num 23 de maio, um grunhido animalesco se ouviu muito próximo à porta de 

entrada. Matilde estava brincando de verdade ou desafio com seus primos e 

acabou sendo desafiada a sair da casa. 

Muito valente e desejosa de se provar, a jovem foi. Tinha em mãos uma 

lanterna fraca, mas aos poucos seus olhos se adaptaram e puderam enxergar 

formas no escuro, algumas delas irreais. Instantaneamente, seu medo se tornou 

entusiasmo e, toda vez que ouvia um barulho na grama ou silvos suspeitos, 

apressava-se para ir de encontro. Suava muito.  

Sua esperança era a de encontrar alguma raposa ou animal pequeno, mas o 

grunhido que ela e os primos haviam ouvido era de um bicho desconhecidamente 

maior. Indo para a varanda onde ficava a churrasqueira, sua lanterna iluminou uma 

estranha espécie de vaca. Ela era um pouco mais alta e bem mais larga que as vacas 

normais, os olhos eram vermelhos e saltados para fora do crânio e um de seus 

chifres enrugados tinha várias bifurcações, como uma árvore seca e grotesca 

brotando de sua cabeça. 

De relance o bicho deu um grito surreal e arreganhou seus grandes dentes 

para avançar contra Matilde. Esta correu gritando e chorando para entrar 

novamente na casa e foi surpreendida pelo filho do homem corvo. Ele estava 

parado em seu caminho segurando a horrenda foice novamente. Não tinha rosto.  

Matilde parou e olhou para trás para ver se o bicho ainda a seguia e viu uma 

mulher gorda e maltrapilha laçar a vaca, que caiu de lado parada segurada por sua 

força inexplicada. Então o homem muito grande e esguio apressou-se em suas 

longas pernas e decapitou o bicho. Seus gritos sobrenaturais foram interrompidos 

pelo silêncio, que era superior em medonhice porque banhado pela presença 

incômoda da dupla de pessoas feias. 

Esbaforida, chocada com a visão da vaca parecida com uma experiência 

falha de transgenia, a jovem ficou paralisada sobre o corpo trêmulo. Então a 

vaqueira, esquisita e de cabelos malcuidados, aproximou-se para tentar acalmá-la. 
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“Você está bem, querida?”. Da Silva olhou para a cara da mulher, que tinha olhos 

que não faziam a falta de olhos do filho parecer assustadora, e tentou falar 

normalmente: “Que tipo de bicho é esse?”. 

A mulher não respondeu à pergunta, apenas disse: “Eu prefiro matar quando 

fazem essa malcriação. Os bichos de Sete Além são demais para a gente fraquinha 

daqui. Logo vamos construir um muro e você vai poder ficar sossegada”.  

E foi assim que se confirmou. A mulher disse claramente o nome “Sete 

Além”. 

Fiquei muito faminto de vivência e de mistério quando contatei Matilde e, 

apesar de suas muitas advertências, consegui dela uma permissão para passar um 

fim de semana na casa para ver se tenho um contato com a medonha realidade 

paralela. Há treze dias passei meus dois primeiros dias na chácara abandonada com 

minha barraca e comidas de camping. Fiquei num quanto com grande janela de 

vidro para ter uma bela vista do sol pela manhã. 

Nesses dois primeiros dias, a presença de mais dois campistas e o barulho 

deles fazendo sexo à noite na sala de estar me incomodou, mas aproveitei bem o 

tempo para meditar, fazer desenhos bem detalhados em meu sketch book rústico, 

grande companheiro, e fui três vezes ao dia e três à noite rondar o terreno. 

Eu esperava dar de cara, cedo ou tarde, com o muro que os bizarros 

fazendeiros de Sete Além haviam construído para impedir que o gado monstruoso 

escapasse. No entanto, nada de muro, nem mesmo uma cerca parca. Ansioso, 

retornei no sábado seguinte e fiquei na chácara cinco horas apenas. Um jovem 

morador da região percebeu que eu estava indo à casa pela segunda vez e me 

perguntou o que eu ia fazer por lá. Eu disse: “Sim, sou interessado em relatos de 

fenômenos estranhos que acontecem por aqui e vim ver por mim mesmo”. 

O rapaz me disse: “Cuidado pra não achar. Eu já fui dar um passeio pelo 

terreno do vizinho e, quando voltei, encontrei um muro. Eu não sabia como ele 

tinha aparecido e não dava para pular; tinha cacos de vidro e garrafas em cima. 
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Fiquei perdido do outro lado por três horas procurando uma forma de sair e o 

lugar parecia ser de outro mundo. Só voltei pra casa quando o muro sumiu de uma 

forma misteriosa e eu consegui retornar pelo mesmo caminho que usei para ir. 

Chegando em casa, vi que eu fiquei fora só por meia hora”. 

Agradeci pelo aviso e segui meu caminho, não sem antes fazer umas 

perguntas e expressar meu contentamento por ouvir mais um relato. Naquele dia, 

também não consegui testemunhar nenhuma manifestação da outra realidade. 

Fiquei sentado ao tronco duma árvore enquanto lia ou fazia desenhos para passar 

o tempo. Mas antes de ontem, quarta-feira, cinco dias depois da visita anterior, fui 

novamente para a chácara paranormal, tamanha minha excitação. 

Fui para passar a noite, já que ontem, quinta-feira, foi feriado. Uma coceira 

na nuca me dizia que aquele seria o dia em que algo finalmente viria a acontecer. 

Fiz a mala, embalei a marmita da viagem e fui num pé, rápido. Cheguei à casa às 

oito e meia da noite e a encontrei vazia e mais silenciosa do que nunca. Depois de 

aproximadamente uma hora de espera, decidi passar a noite naquele lugar como se 

não estivesse esperando nada de especial. Quem sabe se assim minha ansiedade se 

acalmasse e o mistério perdesse a vergonha de se revelar? 

À uma da manhã, depois de ter terminado duas tarefas do meu trabalho em 

meu “caderno da organização”, decidi que estava com sono suficiente. Sabia que 

se aproximavam as fantasmagóricas três horas da manhã, mas dormi sem ter medo 

de perder nada. Caso acontecesse algo, eu acordaria. Não sou de me gabar, mas o 

perigo deve me ver como um animal suculento perfeito para ser comido vivo, uma 

presa muito fácil. 

Estava tranquilo em meu sonho; já me conformava em apenas passar mais 

uma noite na chácara misteriosa como se dorme numa cabana aconchegante de 

Campos do Jordão. Mas ouvi de súbito um estrondo ao longe em meu sonho. Era 

uma coisa que acontecia no mundo real com tamanha força que me alcançava no 

mundo do sono e vinha me despertar. Um tanto amedrontado, me arrependendo 
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quase que perdidamente por estar naquele lugar, ouvi passos agitados de pés 

fugidios pelo chão amadeirado da casa. O bater de pés delatava que alguém vinha 

subindo as escadas em direção justamente ao meu quarto. Arregalei os olhos. 

Eu não tinha o que fazer, apenas desejava que não fosse um malfeitor vindo 

me perturbar, ou um assassinato secreto, ou um monstro tenebroso de Sete Além 

vindo me expulsar. Os barulhos só foram chegando mais perto, causando arrepios 

em minha espinha, e então alguém entrou correndo no quarto e fechou a porta 

com pressa. 

Tive sorte de estar dentro de uma barraca para me esconder. Por mais que 

fosse fina, poderia me proteger da visão de quem quer que estivesse lá comigo. 

Mas pensei cedo demais. Eu não contava com que a pessoa, ou criatura, fosse 

abrir o zíper da barraca e se jogar em cima de mim. Soltei um grito, mas minha boca 

foi logo tampada. Na grudenta mão senti um cheiro de sangue. 

De fora da casa ouviu-se um protesto: “Moleque fedido de merda, eu ainda 

posso ir atrás de você”. Foi então que percebi o que acontecia. O cheiro de sangue 

nas mãos de quem eu abraçava, o coração acelerado e o homem rústico bradando 

fora só podiam significar que aquele rapaz estava em perigo e vinha de Sete Além. 

Devia ter costado as mãos nos cacos de vidro do muro. As três horas da manhã 

haviam passado e as estranhas interações entre os dois mundos haviam começado.  

Tratei logo de me acalmar e acudir o condenado. “Se estiver nessa casa 

abandonada, toco fogo nela, miserável”, disse o homem rústico; “Você não pode 

correr de três, é melhor se render antes que sua situação fique ainda pior, primata 

nojento”, disse uma segunda voz, feminina e velha. Isso me desacalmou. Eu disse 

baixinho no ouvido do jovem assustado: “Silêncio, vamos sair logo desse quarto 

antes que achem a gente. A barraca não vai nos esconder”.  

Saímos andando com o passo muito devagar e cauteloso. O menino, já alto 

demais para ser tratado como tal, pulou em mim e me abraçou com braços e 

pernas. Pensei em retroagir, mas o pavor que fazia estremecer sua pele quente 
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como se vestisse penugem me convenceu a carrega-lo. Ele emita sons estranhos, 

como se algo estivesse preso em sua garganta, seus movimentos e modo de se 

pendurar em mim eram esquisitos. Devia estar assustado demais por estar quase 

diante da morte. 

Saímos do quarto em silêncio. Estava tudo muito escuro e usei a tela do 

celular para iluminar; realmente não poderia fazer nenhuma ligação estando sem 

crédito. “Aparece, miserável!”, gritou a mulher velha. Sua voz estava mais distante 

da casa. Era provável que estivesse no galpão de ferramentas. Se não iam entrar na 

casa tão logo, poderíamos fugir pela porta da frente, mas havia três deles e um 

plano melhor feito seria necessário. 

Ouvi o som de uma coisa sendo derrubada na cozinha e eu estava no meio de 

um corredor no segundo andar. Tive que pensar rápido. No outro lado do 

corredor havia outro quarto grande com uma sacada e uma grade de madeira para 

flores apoiada nela. Conseguiríamos descer, mas ainda faltava distrair os assassinos 

para termos tempo. Dando um passo para trás, entrei novamente em meu quarto, 

peguei a lanterna e coloquei o rapaz no chão. Ele protestou, mas sem falar. 

No outro lado do corredor, oposto ao quarto da fuga e perto das escadas, 

havia uma pequena janela. Coloquei o celular para despertar um minuto depois e o 

joguei na grama, assim achariam que estávamos fora. “Vamos ter que colocar fogo 

aqui?”, perguntou uma voz grossa vinda de baixo. O rapaz estranho pulou em meu 

colo de novo, apavorado, e fez um “Wrawp”.  

Sem tempo de pensar em mais nada, antes que pudéssemos encontrar um 

assassino, caminhei para o último quarto do corredor o mais rápido e mais 

silencioso que pude. Apaguei a lanterna para deixar aquele andar no escuro. “O 

que estou fazendo da minha vida?”, pensei. Aquele era o pior dia para tentar 

procurar Sete Além. No momento, eu estava com um meninão assustado e ferido 

no colo, tentava fugir de assassinos e poderia, se fracassasse, morrer junto com a 

outra vítima, ou ficar preso num incêndio.  
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Meu celular despertou e meu coração acelerou, o som era alto o suficiente 

para chamar a atenção dos monstros para fora da casa. Me apressei em entrar na 

suíte, tranquei a porta com o trinco enferrujado e só então liguei a lanterna de 

novo. Apontei-a para todos os cantos do quarto primeiro, para ver se havia algum 

perigo lá. Não havia, e aporta da sacada estava aberta esperando por nós. Num 

gesto assustado, iluminei inclusive dentro do banheiro para ter certeza de que não 

seríamos apunhalados pelas costas. Também não havia ninguém lá, mas havia algo 

pior. Naquele momento, quando apontei a lanterna para o espelho do banheiro, foi 

que eu vi o que estava abraçando. 
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Capítulo 12 

Possuída 

Rozz Messias 

Paraná-BR 

 

 

ereza bocejou, esticando os braços acima da cabeça e empurrando a 

cadeira para trás, levantando. Ainda faltava revisar o artigo, mas o 

relógio de parede marcava duas horas da manhã, ela sentia-se 

cansada, com fome e sono. Melhor encerrar, a noite de sábado havia rendido 

mesmo que perdesse parte do dia seguinte dormindo.  

Caminhou até a lavanderia, passando pelo corredor escuro. A casa estava 

silenciosa, Tereza chamou Minie sua gata, mas nem sinal dela. Abasteceu o pote 

com ração e água fresca, deixando a porta aberta para que a gata pudesse ir até o 

quarto da dona quando chegasse. 

Seguiu até a sala, puxando a cortina e olhando pela janela, nenhum barulho 

na rua, nada de carros circulando, silêncio total, o que era estranho para um final 

de semana. Tereza foi até a cozinha, observando um clarão que vinha de lá. Puxou 

o casaco sobre o corpo, tentando se proteger do frio, a temperatura ali estava 

mais baixa do que no resto da casa.  

A geladeira estava entreaberta, talvez não tivesse fechado direito quando 

preparou seu almoço. É, talvez. Apertou o botão do interruptor, mas a lâmpada 

não acendeu, tentou novamente, nada. Pegou uma lâmpada reserva na lavanderia e 

trocou pela queimada da cozinha. Nada de funcionar, devia ser o bocal, que 

droga! Tereza teve a impressão de ver algo se movimentar em cima do armário. Será 

que era Minie?  

O jeito foi usar a luz da geladeira para facilitar a localização dos itens que 

precisava. Pegou o pão no armário, faca, copo, leite, maionese, queijo, salada, 

T 



AS MELHORES HISTÓRIAS DE TERROR DE 2019 
 

77 
peito de peru. Montou um sanduíche enorme, estava faminta. Colocou tudo em 

uma bandeja e seguiu para o quarto. 

Abriu espaço na escrivaninha e sentou, comendo depressa, sentindo o 

estômago roncar. Estava tão cansada, mas precisava de um banho quente para 

relaxar. Pegou o pijama e seguiu para o banheiro, saindo de lá sonolenta, 

arrastando os pés pelo chão. Antes de jogar-se na cama, chamou Minie e não 

houve resposta. Adormeceu de imediato.  

Tereza corria pela montanha coberta de neve, usava um casaco enorme, 

como aqueles dos esquimós, o que dificultava seus movimentos. A cabeça estava 

coberta por um capuz cheio de pelos e as mãos estavam enluvadas. As botas 

pesavam nos pés, mas ela continuava correndo, como se estivesse sendo 

perseguida. Um vento gelado a envolvia, não havia mais ninguém ali, o único 

barulho era o dela, a respiração difícil, pesada.  

Tereza sentou em sua cama, a garganta seca. Que sonho! Pôs os pés para 

fora, seu corpo doía, sentia frio. Acendeu a luz do abajur e pegou uma blusa de lã, 

vestindo por cima do pijama, enquanto caminhava pelo corredor. Os potes na 

lavanderia continuavam intocados, mas a porta do microondas estava aberta, um 

clarão vinha de lá…  

Ela empurrou a porta com força, irritada e ouviu um gemido agudo, como se 

alguém estivesse com dor. Bebeu um copo de água da torneira e voltou para o 

quarto, achando que sua cabeça estava confusa pelo sono.  

Tereza dormiu, um sono agitado onde rolava na cama e se debatia, o corpo 

gelado.  

O domingo passou voando, ela acordou tarde, como era de se imaginar, sem 

saber se tomava café ou almoçava. Fez a última revisão no artigo e enviou por 

email para o orientador. Por sorte tinha comida congelada no freezer, foi só 

aquecer para o almoço. No finalzinho da tarde colocou um tênis e foi caminhar 

pelo bairro, à procura de Minie. Conversou com os vizinhos mas ninguém viu a 
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felina passeando pelos arredores. Voltou chateada para casa, com saudades de sua 

companheira.  

A semana seguiu agitada, a maior correria no trabalho. O orientador 

solicitou algumas correções no artigo para que fosse aprovado, pouca coisa, o que 

a deixou satisfeita. Minie continuava desaparecida, Tereza deixou de esperá-la, 

jogou fora a ração e a água, guardou os potinhos no armário da lavanderia. A 

bichana estava com ela desde que saiu da casa dos pais, há três anos.  

Na sexta-feira à noite, encontrou sua irmã Sofia, circularam por algumas 

lojas do shopping, compraram itens que não precisavam, pegaram uma sessão de 

cinema, regada a pipoca, refrigerante e chocolate. Por fim Sofia foi dormir na casa 

de Tereza. Enquanto Sofia tomava um banho, Tereza preparou um café, a lâmpada 

da cozinha voltou a funcionar sozinha. Depois de acomodar a irmã até o quarto de 

hóspedes, Tereza deitou. Acordou assustada de madrugada, com os gritos de 

Sofia. Correu, tropeçando na irmã que estava jogada no chão da cozinha, 

desacordada, o rosto retorcido, as mãos levantadas, como se tentasse se defender. 

Um fio de sangue escorria por sua boca. A porta do forno elétrico estava aberta. 

Entre ligar para a Emergência, falar com os pais, ir para o hospital e saber 

que a irmã estava em coma, Tereza sentiu como se envelhecesse dez anos. Parecia 

um pesadelo, ela achava que ia acordar a qualquer momento e descobrir que nada 

daquilo era verdade. Enquanto falava com o policial percebeu que não fazia a 

menor ideia do que tinha acontecido. Não houve nenhuma invasão na casa, roubo 

ou sinal de que havia outra pessoa ali além delas.  

Sofia fazia conjecturas, sentia que sua cabeça ia explodir a qualquer 

momento, de tanto doer, de tanto imaginar o que se passou em sua casa, debaixo 

de seu nariz. Não conseguiu descobrir. O policial anotou tudo enquanto olhava 

Tereza de forma desconfiada. A mãe passou a noite segurando a mão dela, 

dizendo que ninguém tinha culpa, que logo Sofia estaria acordada e descobririam 

o que aconteceu.  
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Os dias passaram e Sofia não aparentava melhoras. Tereza precisou retornar 

ao trabalho, o artigo foi aprovado mas ela não comemorou. Sentia um aperto no 

peito, uma tristeza que aumentava a cada dia. Ficou na casa dos pais durante a 

semana, mas no sábado pela manhã resolveu ir para sua casa. A mãe insistiu em 

acompanhá-la, mas Tereza era durona, precisava enfrentar aquilo, o que quer que 

fosse.  

Marcou com um técnico de ir verificar a rede elétrica, que ora funcionava, 

ora não. Os aparelhos eletrônicos ligavam e desligavam sozinhos. A campainha 

tocou enquanto ela colocava as roupas na máquina de lavar e um senhor grisalho 

com macacão cinza apresentou-se, carregando uma caixa de ferramentas. Tereza 

deixou que ele verificasse as coisas, enquanto lavava a louça. A lâmpada da 

cozinha foi consertada, mas quando ele abriu o freezer, pulou para trás, 

tropeçando na caixa de alumínio onde guardava seus equipamentos. O homem 

tinha os olhos arregalados e olhava para ela preocupado. Tereza se aproximou e 

começou a gritar e chorar de forma sentida, assim que viu Minie congelada dentro 

da refrigerador.  

A polícia foi chamada, logos seus pais estavam ali e o senhor grisalho foi 

embora, sem cobrar pelo serviço realizado. Tereza foi para casa dos pais, onde 

passou a tarde dormindo, sob efeito de calmantes. Os pais se revezavam entre o 

hospital e a casa deles, cada um cuidando de uma das filhas.  

Tereza não sabia quantos dias tinham se passado, ela estava afastada do 

trabalho e sofria com o efeito da medicação, tinha muito sono, tonturas e ânsias. 

Dormia durante o dia e passava a noite em claro, ouvindo o ronco do pai, ouvindo 

cada movimento do bairro. Em uma das noites ela levantou para ir ao banheiro, 

passou pela lavanderia e ouviu a secadora ligar sozinha, com a porta aberta. 

Próxima do eletrodoméstico ouviu claramente uma voz feminina pedindo socorro. 

Um rosto apareceu na porta e sumiu. Tereza estendeu a mão, mantendo o corpo 

afastado, abrindo mais a porta para poder ver o que havia dentro da máquina. 
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Algo correu, Tereza deu dois passos para trás e uma mão se estendeu para fora, 

chamando por ela.  

Tereza se abaixou um pouco deixando o rosto na direção do 

eletrodoméstico, sondando o que havia ali, tentando notar algo diferente. De 

repente foi puxada por duas mãos firmes, fortes e tudo desapareceu.  

Fazia uma semana que Tereza estava desaparecida. Os pais acordaram pela 

manhã, chamaram pela filha, circularam pela casa, pelo jardim, perguntaram aos 

vizinhos. A bolsa dela estava ali, as roupas, o carro estacionado na garagem deles. 

Tereza não havia retornada para casa dela, nenhum bilhete ou ligação. Os pais 

estavam desesperados, uma das filhas ainda na UTI, em estado grave e a outra 

desaparecida. A polícia não encontrou nenhum sinal de Tereza, nem uma única 

pista que levasse à solução daquele mistério. Os vizinhos diziam que Tereza havia 

agredido Sofia e por esse motivo desapareceu. A família negava aquela 

possibilidade, as irmãs tinham um ótimo relacionamento, eram amigas de verdade, 

unidas.  

A polícia alegou que Tereza podia não estar em pleno juízo mental, afinal 

havia a situação da gata congelada. As possibilidades eram muitas, mas nada de 

Tereza aparecer ou Sofia sair do estado de coma. Os dias continuaram passando, 

arrastados. Os pais de Tereza sentiam-se cansados, debilitados, afinal já não eram 

mais jovens e as últimas semanas foram estafantes.  

Era uma sexta-feira quando Dona Olga preparou uma lasanha, prato 

preferido do senhor Wilson. Ele abriu um vinho e enquanto comiam lembravam das 

traquinagens das filhas quando crianças,  sempre ativas, sapecas. Riram um pouco, 

até que dona Olga sentiu-se emocionada e desatou a chorar, Wilson não sabia 

muito bem o que dizer a mulher, também teve vontade de chorar e gritar, mas 

consolou a esposa, dizendo que já haviam passado por situações tão ou mais 

difíceis do que essa, que tudo ficaria bem.  
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Wilson acompanhou a esposa até o quarto, ela deitou e ele voltou à cozinha, 

resolveu dar um jeito na louça, para ocupar a mente, ainda não sentia sono, estava 

agitado demais. Olga dormiu e quando acordou de madrugada, sentiu a cama vazia, 

Wilson não estava ali. Levantou preocupada, calçou os chinelos, pôs o roupão e 

seguiu até a cozinha, onde encontrou o marido caído, esticado no chão, os olhos 

arregalados, o corpo sem vida mergulhado em uma poça de sangue coagulado. Os 

braços estavam tortos, virados em direção contrária. 

O velório e o enterro foram sombrios. A família do senhor Wilson veio de 

Goiás para dar o último adeus ao bom homem que morreu de um ataque cardíaco 

fulminante, agravado por uma queda. Todos estavam confusos. A polícia passou a 

considerar que Tereza era a principal suspeita, as  investigações prosseguiram. 

Dona Olga parecia um zumbi, não dormia mais, ouvia barulhos estranhos no forro 

da casa e passou a suspeitar de coisas sobrenaturais. Sua comadre e vizinha 

Carlota chamou o padre da paróquia, senhor Joaquim para benzer a casa de Olga 

e rezar com ela. O benzimento foi realizado e a casa ficou fechada por uns dias. 

Olga ficou hospedada na casa de Carlota e exatamente uma semana após a morte 

de Wilson, Sofia saiu do coma. A família comemorou, alguns parentes que moravam 

na cidade vizinha, vieram dar apoio à Olga. Foram até o hospital, saber de Sofia o 

que havia ocorrido.  

Sofia estava bastante debilitada, não se lembrava de nada, mas tinha o ar 

aterrorizado, como se tivesse passado por alguma situação traumática. Suas 

memórias eram apenas flashes dela no shopping e no quarto de hóspedes, na casa 

da irmã Tereza.  

Sofia foi interrogada, mas não contribuiu para o avanço das investigações. 

Ela tinha dificuldade para falar e ficou um longo tempo internada. Quando saiu, 

alguns meses depois, sua vida virou sessões de psiquiatria, psicologia e fisioterapia. 

Ela deixou de ser alegre, parecia uma morta viva, sobrevivendo.  
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Tereza não apareceu, sua casa foi posta à venda, com todos os móveis e 

objetos. A mãe não quis nada que lembrasse a filha. Ela tentou seguir a vida ao 

lado de Sofia, sem Tereza, sem Wilson.    

Os novos moradores chegaram no outono, as folhas secas das árvores 

cobriam as calçadas. O jardim não era mais o mesmo, o mato tomou conta de tudo. 

Mas eles estavam felizes, compraram a casa por uma pechincha, uma boa limpeza e 

jardinagem e ela ficaria perfeita. As crianças corriam pelos cômodos, brincando de 

pega pega. O casal tentava encontrar alguns itens no meio das caixas empilhadas 

na sala. Quando entraram na cozinha notaram que a luz não acendia e a máquina 

de secar roupa tinha um cheiro de enxofre. 

Bem longe dali, uma mulher com roupas sujas e esfarrapadas fuçava o lixo, as 

mãos tinham sinais de sangue seco, os cabelos desgrenhados fediam. Ela emitia 

ruídos estranhos, a mente embaçada. No pescoço uma corrente com um medalhão 

onde lia-se o nome Tereza. 
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