
 



APRESENTAÇÃO 

 

Embora eu tivesse muito ocupado na época que escrevia os manuscritos de uma 

serie para outro blog, fiquei divagando em um projeto que, tinha deixado na 

minha famoso caminhão de Lixo, da qual eu chamava “John´s Garbage Truck” 

(Caminhão de Lixo do Jhon). 

Voltei a escrever, acrescentando diálogos, montando parágrafos, criando 

personagens… e assim terminei de vez a coluna Clube do Medo. Apesar que so 

foi ao ar uma parte da coluna tempos depois ela foi cancelada. O motivo ainda é 

um mistério, até por mim autor da serie. 

Quatro meses depois dessa fatídica resposta do canal em cancelar a serie, eles me 

propõe um acordo, voltar com a serie. E assim voltamos. Estourando em ibope, 

sendo sim, na minha nada humilde opinião, uma das series mais lidas e 

aclamadas da blogosfera. 

Foi um prazer escrever essa serie, sinceramente adorei de coração. Não sei se 

cumpri com o objetivo, assustar vocês, se cumpri, e fiz jus ao nome “Medo” fico 

feliz, e quem sabe, algum dia, eu não volte a escrever para vocês, não é mesmo?  

Enquanto isso seja bom uns para com os outros, sempre. E fiquem com os seus 

mais perversos pesadelos… brincadeirinha! 

... Toda brincadeira tem um pouco de verdade! 

O autor,  

Jhonnatan Carneiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SANGUE FRESCO 
 

De fato, Tom Collin nunca pensou em como morreria, essa era uma parte da vida 

que ele não queria pensar, não porque tinha medo da morte, aliás da Coisa. Collin 

morava na cidadezinha chamada Glent Hill, e foi lá que ele presenciou o 

profundo e tenebroso medo, tinha apenas 12 anos de idade, não 22, e lutou pela 

primeira vez com a Coisa de Glent Hill, mas essa só era a primeira vez. 

Haveriam outras. Com certeza haveriam outras. 

 

PRÓLOGO 

GLENT HILL – 1980 

 

Glent Hill era conhecida por sua população, a cidade era pequena, e a população 

em media de 380 habitantes. Construída ao sul da Alemanha, praticamente 

esquecida por Deus. Em 1980, a pacata cidade não era asfaltada -  creio que nem 

existia esse termo na época. O local aonde Tom morava era um sítio, longe de 

tudo, perto de milharais, uma tremenda roça. Havia pântanos, e florestas escuras, 

a mãe de Collin sempre dizia aos filhos “Não vá aonde o sol não bate”, as vezes 

soava com uma lição de moral, mas Judite sabia que não. Tom Collin tinha uma 

irmã, Cameron, os dois sempre foram muito próximos, um ajudava o outro, um 

amor lindo entre ambos. 

- Pegue a cola. 

- Essa? 

- Sim, agora passe- a no graveto.  

- Passei. 

- Ótimo, agora e só colar no papel de seda. E esperar secar. 

- E depois…? 

- Brincar! 



Aquele era Tom Collin ensinando a irmã Cameron a montar uma pipa. Estava 

anoitecendo, o crepúsculo já ameaçara se pôr. Os lobos começavam a uivar sobre 

as montanhas alagadas. 

- Tony, acho que já secou – Disse Cameron, como se não quisesse nada. 

Tom olhou de rabo- de- olho, percebeu que a menina queria brincar. 

- Também acho – e levantou do sofá – mas de mansinho, pois você sabe, Não vá 

aonde o sol não bate – Tom sussurrou, fazendo referencia a mãe. 

Não vá aonde o sol não bate! 

E os dois saíram, começaram a andar silenciosamente, as sombras da noite 

começava a aparecer, e até que apareceu por fim. 

- Acho que aqui já está bom, Cameron – Tom falou como se estivesse 

sussurrando. E estava. 

Os dois desamarram a pipa. Tom pegou- a e levou longe de Cameron uns oito 

metros, e então pediu. 

- Corra, e levante vôo. 

E ela fez, a pipa saiu das mãos de Tom, e começou a sobrevoar. Enquanto isso, 

atrás dele, alguma coisa grunhia. 

- Parabéns! Esta mandando muito bem! – Elogiou Tom. 

Tom! Aonde você está? venha cá preciso de sua ajuda! 

Era a voz de Judite, a mãe de Tom e Cameron.  

Tom rangeu os dentes. 

- Vamos Cameron. 

- Por quê? – Perguntou a menina ainda correndo. 

- A mãe me chamou. 

- Chamou quem? – A menina pareceu não escutar, e então parou de correr. 

- Chamou, eu – Tom respondeu. 

- Chamou a você, não eu! 

 



Tom ficou pensativo, a menina estava certa.   

Não vá aonde o sol não bate! 

- Vou ficar, depois eu entro! 

Tom pensou novamente, seria uma boa ideia? 

Não vá aonde o sol não bate! -  Ele pensou.  

- Tudo bem, mas não demora, se não estamos encrencados. 

- Ta legal. 

E Tom se aproximou de Cameron, beijou- lhe a testa da menina, e disse: 

- Tome cuidado – e olhou nos olhos da garotinha. 

- Eu tomo – Ela deu um sorriso – eu sempre tomo. 

E Tom saiu, deu um aceno de mão para Cameron, que continuava a empinar a 

pipa. 

Aquela foi a ultima vez em que Tom viu Cameron viva. 
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Alguma coisa grunhia na mata. 

Alguma coisa que salivava ao ver Cameron, ali, sozinha brincando. O que fosse 

que estivesse desejando Cameron naquele momento, decidiu atacar. Coitada da 

garotinha, ela nem precisou pestanejar. 

Ouve somente gritos abafados. 
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- Que barulho é esse? – Perguntou Judite assustada. 

- droga e droga, Cameron! 

Judite viu da janela o corpo da filha estrebuchada no chão. Não aguentou, 

desmaiou. 

 



Tom Collin, respirou fundo, não acreditava na cena que via. Correu para aonde 

estava a irmã. Seus olhos encheram de água. O garoto franziu o cenho, se 

ajoelhou, viu o pescoço da garotinha com uma mordida enorme, e arrancara boa 

parte.  

Tom chorou, em silêncio. E naquele súbito momento, viu um vulto na mata. 

Levantou- se rapidamente, e disse: 

- Venha! Mostre- se! 

E alguma coisa lá na mata uivou. E o céu escureceu. 
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SOUTH CAROLINE – 2012 

Tom Collin despertou assustado. 

Teve um pesadelo, aliás, o mesmo pesadelo que o atormenta desde que perdeu a 

irmã misteriosamente. Collin tinha mais de 38 anos de idade, e até hoje não 

entende o que houve em 1980 em Glent Hill. Mudou- se de lá uma semana 

depois, tentava enterrar os seus medos, se casou com uma brasileira chamada 

Joana Garneiro. São casados há mais de quinze anos. Nunca falou da sua vida 

que tinha em 1980, era um assunto em que ele tentava esquecer, bem, ele tentava, 

mas a imagem da irmã, toda ensanguentada, parecia insistir em atormenta- lo. A 

mãe Judite morreu de Cólera em 1999, desde então foi criado pela avó. 

Collin tentava levar a vida à custa, não era rico, e nem pobre, se esforçou nos 

estudos e é advogado. Joana insiste em ter um filho, mas ele sempre dizia, “não 

estou preparado, para desafios” – Tolice! 

Pelo menos, quando ele estivesse na seca, teria uma boa desculpa para comer a 

própria mulher. 

Escovou os dentes, beijou a mulher que ainda continuava deitada na cama, afinal 

ainda era 4h30 da madrugada. Desceu as escadas, aquela escada sempre lhe deu 

calafrios, inclusive aquele porão que fica ao lado da escada. Foi direto para a 

cozinha, se aproximou do rádio antigo da avó, e o ligou. Estava tocando fur elise. 

Tom sentou- se na cadeira ao redor da mesa de platina. Apoiou a mão na cabeça, 

respirou fundo. Deu uma piscadela. 

E então ele ouviu grunhido. 



Aqueles terríveis grunhidos. 

E ele olhou para trás, para os lados, para frente. E nada encontrou, quem 

grunhia? Levantou da cadeira, pegou uma faca de cozinha, deu alguns passos, 

estava chegando a sala de estar, e foi aí que sentiu algo gosmento e morno. 

Acendeu a luz.  

E percebeu que tinha pisado em uma poça de sangue. Sua pupila dilatou, 

começava a soar frio, o sangue vinha da escada, e subiu até lá, e ainda o sangue 

escorria, e ficava com o tom mais avermelhado. Quando chegou ao quarto, o 

sangue escorria dos pulsos, e principalmente da enorme ferida que a sua esposa 

Joana tinha no pescoço. MEU DEUS! – Ele pensou. Mas foi ai que o seu medo 

quase o matou. Um vulto negro, um homem que estava vestindo uma capa com 

capuz apareceu atrás dele, a Coisa salivava sangue fresco. E Tom reagiu, 

percebeu que tinha a faca de cozinha mão e a meteu no baço no inimigo. Mas 

quem disse que adiantou? A coisa, retirou cuidadosamente o capuz e mostrou… 

mostrou aqueles terríveis dentes enormes, aqueles olhos avermelhados, e aquele 

terrível rosto ensanguentado. 

A coisa grunhiu, e avançou em Tom. 

Ele acordou. Só era um pesadelo. 

Apenas um maldito pesadelo. 
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No mesmo dia mais tarde, Tom, Pensou: 

Será que nem um cochilo eu posso dar? Sacanagem! Uma puta sacanagem! 

- Querido, esse seu pesadelo daria uma boa estória para o Stephen King. 

Ironizou Joana. 

- Humm- mm, daria mesmo. 

- Acho que você deveria ir a um psicólogo, não acha? 

O tom de voz de Joana era doce, mas preocupante. 

- Acha que estou ficando louco? – Perguntou Tom, olhando para Joana 

preocupado. 



 

- Não, eu não acho. 

- Porque tem tanta certeza? 

- Porque? Se você tem esses pesadelos há mais de vinte anos, porque ficaria 

louco agora? 

Tom Collin, ficou á deriva. 

- Tem razão, mas não vou a um psicólogo. 

Joana largou as panquecas, e foi abraçar o marido. 

- Deixa eu te contar uma história – ela se aproximou -  o meu pai Davi, morreu 

muito cedo, você sabe. Mas ele sofria com algo, algo que se ele não desabafasse, 

não fosse a procura da verdade, isso o mataria mais rápido, muito. E foi ai que 

ele correu atrás daquilo que o perturbava, a minha mãe. A mulher que ele sempre 

amou, a mulher que ele abandonou – houve uma breve pausa e continuou -  E ele 

correu atrás do prejuízo. 

- O que quer dizer? 

- Corra atrás do prejuízo, se algo aí dentro – apontou para o coração – estiver 

incomodando, se a sua antiga cidade Glen- sei- lá- do- que estiver, te prendendo 

a ela há muito tempo, vá lá novamente e tente se soltar, ou vai se sentir 

aprisionado a ela o resto da vida. 

Joana e Tom se beijaram. Suavemente. E depois saborearam a panqueca. 

Ou vai se sentir aprisionado a ela o resto da vida. 

A noite foi longa, Tom não conseguiu dormir. 
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Todas as noites Cameron fazia questão de visitar Tom, tanto em sonhos, quanto 

em pesadelos terriveis e horrendos. Os pesadelos, sim, não se encaixaram na 

cabeça de Tom, Cameron, sua princezinha, porque teria pesadelos com a garota? 

Glent Hill, poderia ser amaldiçoada, ou já estava amaldiçoada. 

 



A frase que Joana disse a Tom na noite passada foi bem estudada, ficou em sua 

cabeça e não saia jamais, realmente a diretoria em seu cérebro estudava todos os 

declíneos, as consequências e causas que isso poderia ocorrer. Será que voltar 

para onde tudo aconteceu era uma boa ideia? Deveria Tom Collin voltar à pacata 

cidadezinha, e enfrentar a Coisa?  

Deveria voltar? 

E se foi um dia. O sol se pora, e o céu tomava tons carmersins, e um amarelo 

tornando- se laranja. Flashes viam na cabeça de Tom, o grito de Cameron, a 

Coisa que entrou no matagal e nunca mais foi vista, o corpo, aquele corpo de 

Cameron debruçado sobre a grama. Era muita coisa para se pensar, e tantas sem 

respostas. 

Joana e Tom, os dois, juntos ao redor da mesa. Fatiando o enorme bife no prato. 

Joana o olhava de canto. Talvez esperasse alguma reação de Tom. 

- Tudo bem, Tom?  

A voz de Joana era monòtona, tranquila, mas apreensiva. 

- Ok. Arrumaremos as malas, e ... – ouve uma pausa – Zarparemos amanhã para 

Glent Hill. 

E Tom largou o garfo com o bife espetado. Respirou fundo. Joana, deu um leve 

sorriso, e levou a carne a boca. E a engoliu. 
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Mesmo que Tom permanecesse a madrugada inteira a pensar. Ali, por boa 

vontade, estava Joana, arrumando os pertences de ambos. Sairiam para morrer, 

ou melhor, para uma aventura que, provavelmete, seria a última. 

Depois de tudo pronto, dormiram um pouco, mas bem pouco, somente tres horas, 

levantaram agitados, colocaram as bagagens no carro, e sairam. Deixando a 

manção Collin. 

Para sempre. 

 



Foram Interestadual. Mais tarde passaram pelo novo mexico. E até que pegaram 

uma estrada vazia. 

- Oh Oh meu Deus, Tom! 

- O Que foi Joana, o que foi? 

- Voce não viu? 

- Viu o que? 

Um gato preto espetado na placa 666. Era o começo do terror. Joana estava 

assustada, euforica. Que ser humano faria aquilo? Quem colocaria um gato 

morto, e espetado em uma placa? 

- Chegamos. 

E Joana se impressionou com o que o marido falou. 

- Como assim? 

- Estamos a poucos minutos de Glent Hill 

- Como pode ter tanta certeza. 

- Só Glent Hill tem esse cotume de fazer tamanhas barbaridades. 

- Deus do Céu! 

Depois daquele susto, proseguiram a viagem. 
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O sol queimava. 

Tom acelerava. Queria chegar logo, para voltar logo. Mas, pelo retrovisor, 

avistou um carro. Um carro que se aproximava rapidamente. 

- Que estranho – Arfou Joana. 

- Muito. 

O carro diminuiu a velocidade. Sumiu. E Tom continuou, pisou no acelerador. 

Alguns minutos depois, o carro volta a aparecer pelo retrovisor, e desta vez 



estava os perseguindo. Tom gelou. O carro deu sinal para Tom estacionar. Mas 

antes olhou fixamente o veículo. 

Era a policia. 

- Droga. 

- O quê? 

- É a policia. 

Tom estacionou. E um homem enorme, e assustador saiu do carro. O enorme 

chapeu chamava a atenção, mas a P220 pendurada na bainha superava o adereço. 

O policial andava fazendo pose. 

Grande coisa, ser policial. 

- Boa Tarde...?  

- Tom – hesitou – Collin. Tom Collin 

- Sr. Collin. 

O homem enorme se apoiou na janela. A voz era grave e atormetandora. 

- Identidade por favor. 

- Algum problema, Senhor Policial? 

- Por hora? Não. 

Tom entregou a indentidade. Joana olhava as perebas no rosto do homem. 

- Tom Edward Collin, 38 anos, de Glent Hill – surpreendeu o Homem. 

- Estamos indo a passeio para Glent Hill, senhor – trepidou Joana. 

O homem, olhou para Joana, mas a ignorou, e voltou o seu olhar para o registro 

geral de Tom. 

- Hum... Doador de Orgãos? – arfou o policial. 

Joana e Tom se entreolharam, e observaram o Homem rir. 

- Algum Problemma? 

- Doador de Orgãos? – trepidou o Homem. 

- Sim, porque? 



- Isso soa engraçado, não? 

E deu outro berro. Tom ficou á Deriva. 

Depois que se cansou, entregou a identidade e parou de rir rapidamente, mas 

também disse emendando as palavras. 

- Abra o bagageiro. 

Tom obedeceu. O que poderia ter acontecido? E o que poderia acontecer? Bem, 

aquele homem poderia ser um impostor, poderia, ali matar Tom, e depois ir até o 

carro estuprar e matar Joana, e depois jogar os corpos no deserto para os urubus 

comerem. 

Mas não. 

Não houve isso. 

Tom abriu o bagajeiro, o policial revistou, revistou e não encontrou nada ilegal. 

- Acho que lhe devo pedidos de desculpas, meu caro. 

- Por nada. 

- É porque Glent Hill está muito abalada com algumas coisas que vêm 

acontecendo, entende? 

- O que vem acontecendo? – perguntou Tom curioso. 

Não estava com tanto medo agora. 

- Ah… pessoas estão sumindo sem dar explicações, entende? 

- Mas o que há em você ter que parar todos para olhar o bagajeiro? 

- É porque na semana passada encontramos um homem, nesta mesma estrada, no 

mesmo lugar, enterrando alguns corpos de vítimas desaparecidas, entende? 

Tom ficou pensativo. 

Volte Tom, Volte para casa! Entende? 

Tom entrou rapidamente no carro. E viu o homem cantarolando. 

Doador de Orgãos, ha ha ha, isso soa engraçado! 

Pisou fundo.  

O pneu queimou. 
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- Chegamos – disse Tom. 

- Até que enfim! 

Estacionou o carro em uma vaga em frente a uma lanchonete decaída. A cidade 

estava deserta, havia lixo em todos os lugares, além dos comércios abandonados. 

Parecia que tinha passado um furacão e devastado toda a civilização. 

- Cadê todo mundo? – Perguntou Joana. 

- Isso é estranho, muito estranho. Glent Hill, é conhecida por seus habitantes, 

mas cadê eles? 

Sem rodeios, entraram na lanchonete. Estavam famintos. 

O Grande problema da terra não é a corupção humana ou a degradação social. É 

o cheiro. 

Tom e Joana se acomodaram na mesa da lanchonete, uma espelunca a beira de 

uma cidade praticamente abanonada, com paredes enegrecidas pela poluição dos 

caminhões que algum dia ali ficaram, e janelas embaçadas com a gordura das 

frigideiras. O chão estava coberto de marcas de óleo, escorregava a cada passo. 

No ar o odor de urina que escapava intermitentemente do banheiro sem portas. 

Sobre o balcão, salgados eram expostos em uma estufa gelada, atraindo insetos 

ao banquete da tarde. 

- Que fedor. 

Joana levou as mãos à boca e ao nariz, impedindo- os de inalar aquele cheiro. 

Atrás da bancada, uma velha senhora, com um gorro na cabeça, e um uniforme 

velho; apareceu. Olhou os visitantes, e deu um sorriso com aqueles dentes 

amarelados e podres. 

- Pois não? 

A velha tirou do bolso uma caderneta e um lapiz ponteagudo. 

- Você tem… sanduiches? – perguntou Joana. 

- É claro! – disse a velha, contende em ver algum cliente. 



- Me dê dois, por favor. 

A velha anotou tudinho. 

- Há! Poderia queimar os bacons? 

Cogitou Joana. E a velha respondeu. 

- Tudo bem, aqui em Glent Hill todos queimam, do pó ao pò, das cinzas as cinzas 

– e a velha os deixou a mercê. 

Tom e Joana se entreolharam assustados. 

Que velha louca! 

Quando o lanche chegou, temeram que alguma coisa haveria ali, algum bicho, 

inseto, ou até mesmo... deixá pra lá. 

- Como é que voce consegue comer isso? – Perguntou Joana a Tom. 

- A gente se acostuma – e Tom abocanhou o sanduiche. 

Depois de fartos, seguiram mais uma hora e meia, até o antigo sítio da familia 

Collin. A estrada estava abandonada, e o poeirão subia. 

- Esse lugar é estanho... 

-  Falei pra gente não vir. 

- Desculpe. Só achei que isso seria bom pra gente. 

- Não quero desenterrar o meu passado. 

Joana olhou para a paisagem, mas não se admirou que não fosse prazerosa. 

O sítio ainda era o mesmo. E a mata. 

Aquela mata. 

Continuava lá. Assustadora e surreal. 

Contudo, Tom e Joana subiram as escadas, embora ela estavisse velha e fizesse 

chiados estranhos. O cheiro de madeira ficava no ar. Os objetos deixados pela a 

mãe de Tom, Judite, continuavam lá, empacotados. Ninguem havia mexido em 

nada. 

Quando entraram no quarto principal, colocaram as malas no chão, ambos foram 

a janela ver de cima o local. 



 

- Por incrível que pareça esse lugar é lindo. 

- Era muito mais lindo antigamente – disse Tom – A vegetação morreu. 

- Acho que tudo vai dar certo. Vamos ficar aqui por um tempo, talvez esses 

pesadelos que você tem passem. 

- Eu espero que sim. 

E os dois se abraçaram.  

Um policial pertubado; Uma cidade abandonada; Uma velha delirante. 

Tom não coseguiu dormir. 
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Um policial perturbado; Uma cidade abandonada; Uma velha delirante. 

Sem sono, e ainda pensativo sobre  o fato de estar na antiga casa da mãe da qual 

ele questionava dizer que o seu passado estava enterrado lá. 

Vagueava pela casa como um andarilho vagueia pelo mundo  à procura do nada. 

Já era noite. Estava escuro. Tom pegou a lanterna na mochila, desceu as escadas, 

com cuidado para não acordar Joana, que dormia tranquilamente. Iluminou a 

sala, a poeira nos móveis tomava conta. Passou pela cozinha, o seu quarto, viu 

alguns brinquedos, livros de terror que colecionava. Todos estavam empoeirados. 

Em cima da cama, tom viu o ultimo livro que tinha lido A Hora do Vampiro. 

Ao lado de seu quarto, havia o da irmã, Cameron. O quarto que antigamente era 

rosa, agora tomava tons enegrecidos. Seu coração apertou, tentou segurar a 

emoção, mas não aguentou, sentou- se na cama da garota e começou a chorar, 

pegou uma boneca e a abraçou tão forte, tão forte que o olho da boneca se 

esbugalhou. 

Depois de aliviado, olhou a boneca. Levou um susto, e a jogou longe. A boneca 

estava com marcas de Sangue Fresco, e nela escrito. 

VOU TE MATAR 



 

Tom, porem, rapidamente voltou a sí. Achou estranho. Deixou o quarto da irmã.  

Voltou para o seu quarto. 
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Quando Tom, tinha enfim pegado no sono, ele acorda agitado em plena 

madrugada com ruídos estranhos.  

Alguém esta subindo as escadas! 

Acordou Joana. E pegou um taco de beisebol que estava ao lado. Alguma coisa 

pegou na maçaneta, e a abriu. 
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Tom se assustou e avançou, mas, naquele momento, a Coisa revidou jogando- o 

para a janela que se espatifou, e Tom foi arremessado bruscamente até sentir o 

corpo no solo. 

Gritos de Joana. Gritos terríveis. 

A coisa apareceu pela janela, abriu as azas de morcego e voou, segurando Joana 

pelo cabelo. Quando pousou a jogou aonde estava o carro. Desacordou. 

- Eu sempre esperei por esse dia! – Arfou Tom. 

A coisa usava um capuz, que delineava o corpo escultural. Um manto decaia 

sobre até os pés, negro. Os olhos avermelhados, e a boca suja com sangue. As 

veias apareciam, o sangue não corria. 

Tom tinha quebrado a perna.  

Aquele era o fim?  

Não. Tom tentou se levantar. A coisa reagiu, e pegou sua perna e a esmagou, 

levantando de cabeça para baixo. E a coisa retirou o capuz. 

Medo, o mais profundo Medo! 

 



 A coisa não tinha cabelos e havia marcas desconhecidas tatuadas na cabeça que 

descia pelo pescoço e o contornava. Mas sua atenção foi distraída novamente 

quando, pela primeira vez, a Coisa falou. 

- Chegou o dia. Chegou o dia da era apocaliptica. Há muito tempo esperamos por 

isso, há muito tempo nós evoluimos. Tomamos posse de Glent Hill, mas faltava 

um – ouve uma pausa – Faltava você, Tom Collin. 

Tom não se deixou a bater, e cuspiu na face da Coisa. 

- Você tem cheiro de sangue fresco, Tom. Nós gostamos disso. Gostamos muito. 

Tom se lembrou do que havia guardado por anos e anos, e jamais tirou do bolso. 

A faca. 

Com uma rapidez, Tom sacou a faca e a enfiou na cabeça da coisa, entre os olhos 

e o nariz carcomido. E nesse momento ele cai, a Coisa começa a se esvairar. 

Joana desperta e joga um litro de querosene. Tom pensa rapido, e distribui o 

líquido no monstro. E depois, o Gran Finale: um esqueiro.  

A coisa, pega fogo, soltando grunhidos aterrorizantes. 

Zing riashi maka kishi darunh selah! – pronunciou a Coisa. 

Parecia que invocava algo. Ou alguém. 

- Uma coisa eu tenho que concordar com a velha da lanchonete – e olhou para o 

monstro no chão – Todos irão queimar. 
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Depois que a Coisa cessou os gritos, Tom foi ao encontro da amada. Rastejando. 

- Vai ficar tudo bem – Ele disse.  

Mas naquele exato momento. Tom avistou ao longe uma pessoa se aproximando 

da mansão. E foi chegando. Quando chegou se deu conta que era a Velha da 

lanchonete-  

A velha estava pálida, e com sangue ao redor da boca, se encontrava irracional, 

letárgica. 

- Meu Deus! – Arfou. 

- O que foi, Tom? 



E depois avistaram mais pessoas vindo, se é que eram pessoas, e depois foram se 

multiplicando. 

- Espere! – disse Tom. 

 

Sifting through the system 

For the piece that knows my name  

Endlessly I listen, in the master game 

 

A população de Glent Hill! 

- Isso foi uma armadilha! 

- Como assim! 

- Eu sou o ultimo nascido nesta cidade. É meu fim morrer com ela! 

- Até quem fim percebeu – Surpreendeu Joana, mudando o tom de voz. 

Tom largou Joana de lado, e olhou em seus olhos, que agora ficaram vermelhos. 

E soltava uma baba branca, que pingava no chão, e em seguida fazia um eco. 

 

Welcome to my world 

Welcome to my world 

Welcome to my only world 

Welcome to my only world 

 

It is full of space junk 

But your words are coming through 

I'm riding on the space junk 

And it's bringing me to you 

Bringing me to you 

 

Tom lutou contra a coisa pela ultima vez. E agora morreria nas mãos da 

população de Glent Hill. 

Tom engoliu em seco. E a população se amontou em cima dele. Não fez nada, o 

que iria fazer? 



 

Foi devorado vivo. 

Depois de um tempo, todos abriram alas, uma pessoa vinha ao encontro do corpo 

de Tom que ainda estava vivo. Agora, Tom estava sem as pernas e os braços e 

um pouco do peitoral. 

Quando Tom olhou, viu Cameron, a sua irmazinha, com aqueles olhos, aqueles 

terriveis olhos vermelhos. E o que ela segura? A boneca. 

Aquela Boneca. 

Tom gritou. 

Doador de Orgãos, isso soa engraçado, não? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOPHIE, A PARANORMAL 

PRÓLOGO 

Em toda escola do estado, tem sempre uma pessoa como eu, aquela que quando 

conta uma piada todos riem, se você ingere uma caixa de laxante e começa a 

peidar na sala de aula, isso é motivo de risada. Mas as minhas piadas acabaram 

em forma trágica, quando Sophie Brown, a garota de 14 anos da escola 

Bringstone, decidiu acabar e eliminar todos aqueles que a zombava na escola, e 

eu vi, e eu vivenciei tudo, presenciei coisas horrendas, atormentadoras. Hoje, 

onde passo os meus últimos dias, a historia de Sophie me atormenta, e preciso 

contá- la, para alguém, ou então eu nunca viverei em paz, mas afinal, porque eu 

deveria ter paz se Sophie nunca esteve em paz? 
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Poucos sabem como começou não que isso importe, pois 

ninguém sabe realmente, o fato que vem a seguir foram algumas partes com 

minha participação no caso. Tudo começou assim... 

As meninas do turno de manhã jogavam voleibol, aula da professora Jean Clear, 

enquanto umas garotas usavam xortinhos curtos, outras biquínis depravados,  se 

amostrando para os jogadores de futebol, lá no canto de um muro, estava a 

estranha Sophie, lembro que vestia meias escuras até o joelho, e no mesmo uma 

saia grande e escura, uma camiseta de manga comprida, negra, e com bordados 

avermelhados em forma de  sangue, ou era o que eu pensava. E em seu pescoço 

um enorme crucifixo. Ela estava lá, calada, estranha, como se estivesse lendo os 

nossos pensamentos, sem ao menos piscar, sem ao menos mexer os olhos, não 

fazia nada, nada. 

- Senhorita Brown! 

Era a voz da professora Jean, doce, suave, mas direta. 

Sophie elevou os olhos rapidamente, fitou a professora assustada. Não disse 

nada, Jean a olhou nos olhos, ao longe. E então resolveu prosseguir dizendo. 

- Sophie, venha, faça os exercícios! 

Sophie, no entanto, levou as mãos ao útero, sentira uma espécie de cólica, deu 

dois passos para a frente, mas parou, a dor piorava. 

O que estava acontecendo? 

Pensou. Contudo, ela percebeu que todos começavam a olhar e cochichar, ela se 

contraiu, mordeu os lábios com tanta força que gotículas de sangue foram 



liberadas. Tomou fôlego e foi ao encontro da professora Jean, que a olhava 

estranhamente. Porém, a sirene do colégio soou. 

- Muito bem meninas, para o chuveiro, já! 

E assim se fez. 

No chuveiro, algumas diziam, “Queria ir para o baile com o Blilly, mas ele não 

me convida“, “Não! Eu que quero ir com ele para o baile!“ 

Mas Sophie não ligava para essas coisas, quem iria convidá- la para o baile? 

Ninguém, no entanto, ela continuava ali, deslizando o sabonete pelo corpo nu, 

mas, de repente, junto com a água que descia de seu corpo, Sophie sentiu de 

imediato, aquela dor no útero, e nas suas pernas, sangue escorria. Juntando com a 

água do chuveiro. Sophie estranhou e olhou para o chão. Viu um sangue bem 

avermelhado escorrendo pelo ralo. 

- Oh, Sophie você está menstruada! – Falou Kate. 

Assustada, e sem entender, Sophie cogitou. 

- Como? 

E todas no banheiro começaram a dar risadas estridentes, isso sufocou Sophie, 

ficou aturdida, paranoica  uma vontade louca de chorar, de sair dali, de enfiar a 

cara em um lugar, para ninguém a ver, sumir, desaparecer.... 

No entanto, as risadas começaram a formar coros, em forma demoníaca. 

M- ESNTRUADA! M- ESNTRUADA! M- ESNTRUADA! M- ESNTRUADA!... 

Não suportei a vontade de fazer uma piada naquele momento, não medi esforços, 

e alimentei ódio de Sophie. 

- Soca a rolha, Sophie! – Falei. 

E no banheiro, as meninas começaram a formar cânticos com essa frase. 

Soca a rolha!, Soca a rolha!, Soca a rolha! 

E então, Sophie, não suportou a vontade de chorar que vinha do peito, se 

aglomerando com a vergonha, o desespero. Caiu em prantos. 

Soca a rolha!, M- entruada! Soca a rolha!, M- enstruada! 

Sophie caiu no chão, em cima de seu sangue menstrual. 



- O que está havendo aqui? – Era a voz doce de Jean. 

- Ela – Kate apontou o dedo para Sophie – Ela menstruou fêssora! 

- E o que há de errado nisso, garota? Você também não faz isso todo o mês? 

- Mas é a primeira vez dela! 

E todas começaram a rir novamente. 

Jean, se aproximou de Sophie, que estava imóvel. A água do choveiro ainda caia 

em seus olhos. 

- Sophie... 

A menina, não respondeu. 

- Sophie... Venha comigo, venha. 

Jane levou as mãos até o ombro de Sophie, mas se assustou Sophie a olhou 

rapidamente, e a luz no teto, soltou faíscas, explodindo. E todas que riam, 

cessaram as provocações. 

- Esta tudo bem agora, querida. Venha, vamos sair daqui. 

Sophie se levantou do chão, se apoiou em Jane, e saíram do banheiro. Enquanto 

isso, as meninas continuavam a observar a lâmpada que queimara. 
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Certo tempo depois, Jane foi até o vestiário de onde estavam as meninas. 

- O que vocês fizeram com a garota foi um erro! 

- Não suportamos! 

- Ah, é?! Então vão suportar o fato de que nenhuma de vocês irá ao baile. 

- O quê? Não pode fazer isso! 

- Pelo contrario, queridinha – e Jane se aproximou de Kate – Eu posso. 

Jane saiu do vestiário, Kate esperneou no chão e todas no vestiário começaram a 

xingar Sophie. 

- Sophie, ela vai pagar por isso... Essa Maldita! 
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Lembro- me também que Jean levou Sophie para a sala dos professores coberta 

por uma toalha branca. Ainda calada, Sophie expressava pânico. 

Soca a rolha, Sophie! 

Isso não saia de sua mente. 

- Sophie, e... falei com diretor, e contei a ele o ocorrido de hoje, e ele permitiu te 

liberar mais cedo. 

- Tudo bem. Apesar de que, mesmo indo pra casa, nada mudará. 

June, estranhou a frase da menina indefesa. No momento, uma mulher 

extremamente gorda, da qual seria a secretaria do colego. 

- E então?... – Começou a mulher. 

- Que foi, o quê? – perguntou, lúcida, Sophie. 

- Aquele sangue escorrendo por sua perna, como foi? 

Sophie no entanto, ficou pensativa, uma lagrima saiu dos olhos. 

- Professora, já vou indo. 

E assim se fez. 
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A caminho de casa Sophie ia rapidamente, quando via uma pessoa, abaixava a 

cabeça constrangida. Mas foi quando o filho da vizinha, Alex Rufallo, um 

menino terrível  endiabrado. O garoto andava em sua bicicleta, e encarou Sophie 

nos olhos, que baixou a cabeça, o garoto no entanto, parou, e começou a lançar 

ofensas. 

- Sophie, porque você não morre? Porque não morre e deixa esse mundo melhor? 

Hã? Me diz! Sophie, você deve morrer... 

E neste súbito momento, Sophie sentiu um ódio vindo de dentro do peito, franziu 

o cenho, a pupila dilatou, e por mais incrível e sobrenatural que isso seja, o 

endiabrado do menino voou longe, seu corpo foi arremessado com uma força 

brusca para um muro. Fiquei sabendo que fraturou a coluna, quebrou os dois 

braços. Naquele instante Sophie correu diretamente para sua casa. 

Ao chegar, se deparou com sua mãe. Uma mulher religiosa, mas que segue 

os princípios do credo radicalmente, acrescentando ao seu gosto o que entende da 

religião. Seu nome é Mara Brown, perversa e rancorosa. 



- Desculpe- me, minha mãe. 

Disse Sophie. 

- Chegou cedo, porque? – Se aproximou da menina e ameaçou com um abraço, 

mas não foi isso que aconteceu. 

- Nada, nada, não aconteceu nada demais. 

Soca a rolha! Soca a rolha! Soca a rolha! 

- Entendo... mas hoje, quando entrei em seu quarto, me deparei com uma revista, 

depravada dentro de sua gaveta, me explique isso! 

E então Sophie lembrou 

FLASH! 

- Não quero essa revista, Carrie! – Falou Sophie! 

- Prima, é só você esconder, sua mãe não vai encontrar. 

- Ela vasculha tudo. 

- Esconde em um lugar que ela não mexe. 

- Não, eu não quero. Leve isso embora. 

- Tudo bem. 

- Agora vamos, minha mãe esta chamando para o jantar. 

No entanto, Carrie, esperou Sophie sair do quarto e escondeu a revista dentro da 

gaveta. 

FLASH! 

- Ande! Explique Sophie! 

- A.Acho que foi a Carie, mamãe! 

- Você mente, Sophie, você é impura, doente. 

- Eu não sou impura! E não sou doente, mamãe! 

- Não me responda menina! 

E Mara, deu- lhe um tapa fortíssimo no rosto de Sophie, que se calou. 



- Vá para o porão! E reze, reze, reze bastante. Porque aqueles que são impuros 

não reinarão o paraíso celeste. 

Sophie, foi correndo. E Mara a trancou. 

Ela acendeu as velas. E depois fez gesto da santíssima trindade, olhou para a 

enorme imagem da cruz estampada na frente das velas, pegou o terço, o enrolou 

na mão, e começou a rezar, chorando. 

Nesse dia, ela pediu para que tudo se resolvesse, de qualquer forma. 

 

5 

No dia seguinte, Sophie levantou agitada, não conseguia voltar a dormir, 

pensando em como seria o seu dia no colégio. Os únicos momentos que Sophie 

tinha sossego eram quando dormia, às vezes, pois, em certos momentos, tinha 

pesadelos horríveis, via sangue em todos os lados. Faltavam apenas poucos dias 

para o baile, o fato era que a pobrezinha não iria, quem iria convidá- la? No 

colégio, todos sabiam em como Sophie olhava para o Tony, o capitão do time de 

futebol, era o único garoto que a olhava sem repulsa, sem gozação, mas ele nunca 

de tal jeito demonstrou algo por ela. Os seus amigos, costumavam curtir com ele 

dizendo em como seria uma transa com Sophie. Mas ele nunca achava graça, 

tinha dó, achava errado o que Kate e suas amigas faziam com ela. 

Naquela manhã, quando Sophie se levantou, olhou para o espelho, e lembrou- se 

do que fizera com o Alex, na tarde do dia passado. Ela se encarou e disse. 

Quem realmente eu sou? 

Sua pupila dilatou, o espelho rachou. Levou um susto. 

- Sophie! 

Mara subia as escadas, estava indo ao encontro de Sophie. Ela olhou para o 

espelho espatifado, o que iria explicar para mãe? Como o espelho rachou?. E 

então ela pensou rapido. 

- Que barulho é esse? 

- Nada, mamãe, só foi a escova que caiu na pia. 

Mara olhou ao arredor do quarto, tudo estava normal, levou o olhar para o 

espelho, estava intacto. 

Intacto?! 



- Humm, ficou sabendo do que aconteceu com o Alex Rufallo? 

Sophie engoliu em seco. 

- N.não, o que aconteceu? 

- Parece que ele brigou com alguém, deslocou a coluna, e quebrou os dois braços 

– a frase veio acompanhada de uma risada maléfica. 

- Coitadinho... 

- Agora, se apronte, já está atrasada para a aula, e antes, irá para o porão. Curar- 

se dos pecados que você teve em sonho. 

- Como, como quiser mamãe. 

E Mara, saiu do quarto. No mesmo instatante Sophie levou o olhar para o 

espelho, de perto, notava- se uma rachadura. 

Respirou fundo, aliviada. 
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Sophie se arrumou, e quando digo que se arrumou, digo que ela tentou se 

arrumar. Como era a semana para o baile, tentava ficar mais bonita, para ver se 

despertava o interesse de Tony por ela. Passou blush, e, em seguida, um batom 

bem avermelhado, mas fez tudo isso apenas quando saiu de casa, Mara, jamais 

podia imaginar a peripécia da filha. Abraçando os livros contra o seio. 

Quando chegou no colégio, todos a olharam de rabo- de- olho. Sophie ignorou os 

olhares, e continuou caminhando, o céu começava a soltar trovoadas, o tempo 

permanecia dublado e as nuvens ficaram carregadas. Ao longe, Kate, eu, e mais 

alguns da trupe, e inclusive Tony a olhou, sim, pela primeira vez. 

Sophie entrou no colégio, caminhado pelo corredor encerado. Era a única no 

corredor, em off, somente o barulho de seus passos. E, enquanto isso, no lado de 

fora, todos começavam a cochichar e se aglomerarem com cuidado, observando 

ao longe, o ato seguinte de Sophie. 

Tudo estava muito estranho. Sophie, abriu o seu armário escolar. Quando abriu, 

sentiu um frio na barriga, um medo, uma vergonha, e tudo que aconteceu com ela 

no dia passado, passou em sua mente. 

Reze! Reze! Reze... M- enstruada, M- enstruada, Soca rolha! Soca Rolha. Voce 

deve morrer Sophie! Morre Sophie! 



Dentro do armário, Sophie se deparou com uma boneca ensanguentada, com 

pacotes de absorventes abertos e expostos de maneira irracional. Tudo isso 

significava o seu sangue menstrual. 

Sophie pôs as mãos na face, se ajoelhou em frente ao armário e começou a chorar 

enquanto ouvia os risos a sua volta. 

Aquelas gargalhadas diabólicas. 

E eu não suportei ver aquela cena, e sai dali, peguei o meu carro e fui embora. 

Todos da turma esperavam por aquilo. E ela olhou para todos, gravou o rosto de 

cada um que ria dela. 

Estão rindo de mim! 

Ela pensou. Ao lado de Kate, uma menina chamada Karietta, se aproximou de 

Kate e disse. 

- Nossa Kate, voce foi… muito má! – Disse irônica. 

- Essa, paranormal, ainda não viu nada. 

Kate falou, seguido de um riso diabólico. 
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É claro que tive que voltar para a aula, no mesmo dia, mais tarde, Kate, contou 

para alguns de seu grupo, o seu plano maléfico, mesmo achando ruim, eu iria 

participar, e Tony também. Certo que no mesmo instante Kate, me pediu para 

falar com a isca, Tony Tompson. 

Me aproximei do campo de futebol, sentei no banco de torcida e esperei o treino 

terminar. E assim me aproximei de Tony, como se não quisesse nada. E não 

queria. 

- Tony? 

- Diga, Sheron. 

A voz do homem era encantadora, suave e saia da boca como melodia. 

- Kate me pediu para falar com você sobre Sophie. 

Percebi que ele engoliu em seco. 



- O que ela quer? 

- Simples, convide Sophie para o baile. 

E nesse momento, ele deu uma risada sarcástica, como se tudo isso fosse uma 

pegadinha. 

- Olha, eu também não quero, mas se não ajudar a Kate, ela… ela vai nos ferrar 

nessa escola, sabe como ela é, já namorou com ela – tentei explicar. 

- Mas, a Sophie? Logo a Sophie? O que ela quer com isso? 

- Vingança. 

- Vingança? Por quê? 

- É uma longa historia. Mas faça, impressione a Sophie. Ela gosta de você. 

- Meu Deus... 

- Deus não esta aqui agora para nos ajudar, Tony. Muito menos ajudar a Sophie. 

Tony ficou pensativo. 

- Eu vou convida- la, mas o que quer que Kate esteja planejando. eu não vou 

fazer parte. Vou convidar Sophie, pois… acho ela legal, diferente. 

- Tanto faz. Então fica assim, né? Eu já vou indo. 

E saí, deixei Tony pensativo. 

Ao sul, um trovão estalou, anunciando uma tempestade. 
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Naquele dia, uma chuva tomou conta da pacata cidade. A água da chuva varria as 

ruas imundas, levando tudo para o bueiro mais próximo. Sophie caminha por 

essas ruas, voltando para casa, com os cabelos soltos e encharcados e toda 

molhada. Ao longe vindo em sua direção um Porshe 911 turbo deu sinal, e parou 

ao seu lado. 

Sophie se contraiu, poderia ser um molestador. Um homem mau. Mas não era, o 

vidro escuro do carro, abaixou. E ela percebeu que era Tony Tompson. 

- Sophie! Esta chovendo muito – Ele falou em um tom mais alto, por causa do 

barulho dos trovões. 



- Sim está! – Ela falou, e quase em forma de gaguejo. 

- E esta frio também, venha, entre, te dou uma carona. 

- Não tudo bem. 

- Venha! Você quer que eu desça do carro e me molhe? – perguntou ele, agora 

com o tom suave. 

- Não! – Ela respondeu, batendo o queixo de tanto frio. 

- Então entre, ou vou ter que sair. 

Sophie, hesitou, e então abriu a porta do carro, mas, antes de entrar, pela primeira 

vez na vida, depois de muitos e muitos anos, Sophie deu o seu primeiro sorriso. 

Tony deu partida. Dentro do carro, ambos não se olhavam, com vergonha um do 

outro. 

- Vou ligar o aquecedor, pra você – disse Tony. 

E Sophie retribuiu o elogio com um leve sorriso de canto. 

- Você é linda – Disparou Tony. 

E nisso, Sophie engoliu em seco, seu coração palpitou. 

Ele está brincando comigo? 

Ela pensou. 

- Como? 

- As pessoas ficam rindo de você, mas, eu sinto dó do que elas te fazem. 

- Eu não quero que sintam dó, muito menos pena. Só quero que parem de rir de 

mim. 

- Entendo. Contudo, o que acha de calar a boca de todo mundo? 

- Não entendi. 

- Sophie, -  E Tony parou o carro na porta de casa de Sophie – Quer ir ao baile 

comigo? 

Demorou certo tempo, para a ficha cair, e a felicidade invadir o coração cheio de 

ódio de Sophie Bronw. 



- Por quê eu? 

- Eu não iria para baile mesmo, mas vejo que isso é importante pra você, e será 

pra mim também. Então o que acha? 

- E.Eu, a... 

- Aceita? 

- Sim, é! Eu aceito. 

- Tudo bem. Acho que chegamos. 

- Sim, sim, chegamos, muito obrigado. 

E quando Sophie abriu a porta para sair. Foi surpreendida por um leve, doce, e 

incomparável toque da mão de Tony.  Ele a puxou para perto, com cuidado, 

suavemente. 

- Ninguém mais vai rir de você. Eu prometo – Terminou a frase, seguida de um 

beijo na testa de Sophie. 

E então, ela saiu. E o carro, zarpou. 
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Quando Sophie abriu a porta de casa, se deparou com a face enrugada da mãe. 

Eu não vou deixar ela me maltratar! 

Pensou. 

- Esta com uma cara de felicidade, Sophie. 

- Sim, mamãe, estou muito feliz. 

- Posso saber por quê? 

- Vou ao baile. 

Mara franziu o cenho, não gostou de nada o que ouviu da menina. 

- Como é que é? – Perguntou indagada. 

- Eu vou para o baile amanhã com Tony Tompson, o jogador- de- futebol- do- 

colegio- Bringstone – Falou, com tanta felicidade, e tanta certeza que quase 

emendou as palavras. 



- Não! Não, voce não vai! Isso é pecado Sophie, isso é do mundo! 

- Não pode me impedir disso! – Arfou Sophie, encarando a mãe. 

- Mas se eu não vou! Deus, O todo Poderoso de Todas as Coisas, vai! 

- E então que ele que impeça, se ele não impedir eu vou. Mas a você, desculpe, 

mãe, mas você eu não obedeço. 

- Na tábua da lei diz... 

- Eu sei o que diz, mamãe, e sei mais do que você, eu honro meu pai e minha 

mãe, mas isso, vem me trazendo muito desgosto! – respirou – Eu nunca tive 

mãe... 

Mara, ficou perplexa. Aturdida. Sua filha, pela primeira vez, a desafiou. E então, 

Sophie, de costas para sua mãe, subiu as escadas, no ultimo degrau, ela disse. 

- Eu não tenho uma mãe. Eu tenho um monstro. 
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A noite foi longa para Sophie. Seu quarto era iluminado por velas, e os rápidos 

trovões da chuva de madrugada. Passou a noite toda costurando, cortando, 

desfazendo, costurando novamente o seu vestido para o baile. 

Havia uma ferida, sim. Mas curada, como se nunca tivesse havido ferida. 

Quando amanheceu. A chuva já havia cessado. Mas as ruas ainda estavam 

molhadas e o céu permanecera cinzento. Depois de alguns minutos, chegou ao 

colégio. As pessoas elevaram novamente o olhar para ela, mas ela nem se quer 

notou. Quando caminhava pelo estacionamento da escola, Kate e sua trupe, 

esperava mais um momento de gozação com Sophie. Ela caminhou, e percebeu 

no capô de um carro branco, um gato morto e ensanguentado estava exposto, e 

abaixo escrito a sangue fresco. 

  

ISSO É O QUE ACONTECE COM QUEM É MÁ, SOPHIE, VÁ SE LIMPAR! 

  

No entanto, a menina respirou fundo, tentou se controlar, afinal de contas, estava 

feliz. Mas as pessoas começaram a rir. 

Estão rindo dela novamente. 



E quando ela pensou em explodir. Tony, aparece do seu lado e a abraça, seu 

coração aquieta. Respirou fundo. E todos, digo, todos olharam perplexos, 

paranoicos, encabulados e boquiabertos a cena. 

- Eu disse que ninguém mais, vai rir de você, não disse? – Falou Tony com o seu 

hálito refrescante no ouvido de Sophie. 

A menina deu um sorriso de lado. E ao longe viu o odio de Kate. 

Foi o dia de aula que Sophie nunca pensou que teria na vida. Depois, no final da 

aula, Tony a levou para casa. 

Agora faltava apenas uma noite para o baile. 
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Sophie entrou em casa, e nem deu moral para a mãe, que segurava um crucifixo 

com terço entrelaçado, e rezava o pai nosso. 

A noite do baile iria cair em uma sexta- feira 13, e o tema escolhido era nada 

mais do que Noite Macabra, não era para as pessoas virem com máscaras do 

Freddy Gruger, ou do Jigsaw ,muito menos de Mike Mayers. Contanto que 

viessem de preto ou vermelho. 

Sophie não sabia dessas exigências, e fez um vestido branco, porém 

deslumbrante. 

E enquanto isso na casa de Kate... 

- Olha, mesmo que o Tony, não saiba do que a gente está planejando, ele vai ser 

a nossa isca ainda, a Carol vai levar o André até a fazenda de seus avós, lá voces 

pegam o nosso brinquedinho. Certo? – Ordenou Kate. 

- Certo. 

- E, Ana, Gabriela, vocês irão manipular o resultado do baile. Ok? 

- Tudo bem – responderam concordando. 

- E eu e Sheron, vamos cuidar de terminar o trabalho – e Kate olhou para mim – 

Certo, Sheron? 

- S.sim, tudo bem. 

- Ótimo, aquela vadia não perde por esperar. Ela vai ter a noite mais incrível da 

vida dela! 



  

Naquela noite, Kate e sua turma deram inicio ao seu plano enquanto Sophie 

dormia tranquilamente. 
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Faltavam poucos minutos para a chegada de Tony. Sophie estava tão apreensiva 

que os moveis subiam ao teto. E escondida atrás da porta do porão estava Mara, 

com uma faca.  

 

E felizmente uma buzina de carro soa. Sophie não hesita, e sai rapidamente de 

casa. Os olhos de Tony encheram de lagrima, seu rosto corou. E se deslumbrou 

vendo a menina, linda que decia a escada de casa. 

- Voce, voce está linda! 

- Obrigada. 

 

E Tony, abriu a porta do carro. De lá foram para a festa. E da janela Mara, viu o 

carro sumir na escuridão. 
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BRINCANDO COM SANGUE 

 

Tony e Sophie chegaram elegantemente. Sophie percebeu que as meninas 

usavam preto e vermelho, mas nenhuma usava branco. 

 

- Tony, eu, eu sou a unica que esta de branco. 

- O que é que tem? 

- Sei lá, vão me deixar entrar? 



- Olha, primeiro, voce está original, segunda, sim, vão te deixar entrar. Vamos? 

 

Ela concordou com a cabeça. Quando Tony desceu do carro, todos os convidados 

levaram seus olhos até eles, e ele foi abrir a porta do carro para Sophie descer. 

Quando ela desceu todas as pessoas ficaram encantadas com a forma linda que 

Sophie estava vestida. 

 

- Estão olhando pra gente – falou Sophie em sussurro. 

- Não, espere aquele... não ele olhou. 

 

Antes de entrar na festa, Tony olhou para trás, e viu o carro de Kete e dos outros, 

ele estranhou. 

- Vamos? – alertou Sophie. 

- Sim, vamos. 

 

 

Acentaram nas cadeiras ao arredor da mesa. Alguns dançavam na pista de dança, 

outros bebiam um ponche, e alguns ainda terminavam alguns preparativos. 

 

- Vou pegar um ponche, voce quer? – perguntou Tony. 

- N.não, obrigada, eu não bebo. 

- Vamos, Sophie, hoje é o seu dia. 

- Tudo bem. 

 

Tony pegou um copo, e pegou a imensa colher de plastico, e ao seu lado 

apareceu a professora Jean Clear. 

 

- Olá Tony? 



- Ola senhorita Jean, esta deslumbrante. 

- Obrigado, o que lhe deu na cabeça para convidar Sophie ao baile? 

- Porque me pergunta isso? 

- Diga, so quero saber, a menina ja tem problemas maiores em sua vida, não 

quero que a magoe, entendeu? 

- Professora, pode ficar tranquila, eu gosto da Sophie. E não vou deixar ninguém 

maltratar ela, ninguem. 

- Então, aproveite a festa.  

- Igualmente. 

 

E Tony, levou o ponche para Sophie, que engasgou no primeiro gole. 

- Cuidado, beba devagar – Disse Tony, seguido de uma leve risada. 

 

Depois de danças, sorteios, e muita musica. O Diretor da escola, John Weels 

anunciou. 

 

- Senhoras e Senhores, destribuiremos a seguir os papeis para a votações do Rei e 

Rainha do Baile. Enquanto isso, curta uma musica, digamos.... Melosa, divirta- 

se! 

 

E o Dj, soltou uma musica romantica, e todos os pares começaram a dançar 

coladinhos. 

 

- Sophie? 

- Sim? 

- Vamos dançar? 

- Não, não mesmo, eu não sei dançar. 

- E quem disse que eu também sei? 



 

E os dois riram. 

 

E ela aceitou, foram para o centro da pista, Sophie apoiou o rosto no ombro de 

Tony, mas a musica logo sumiu, restando para os dois, somente o barulho dos 

corações batendo. Uma lagrima escorreu dos olhos de Sophie. As pessoas, deram 

espaço para os dois. E então começaram a dançar.  

 

Luz. Trevas. Vida. Morte. Amor. Odio. Medo. Felicidade. O paraiso. 

 

A Morte é facil, tranquila... a vida que é muito mais dificil. 

 

E quando perceberam, a musica ja havia acabado, seus labios se encotraram. 

 

Um beijo, um beijo apaixonante. 

 

Uma explosão de sentimentos. O coração palpitou. E todos começaram a bater 

palmas. E até que Sophie e Tony, perceberam. E sorriram um para o outro.. 

 

E ao lado de fora do estadio. 

 

- Kate! Voce não acredita no que eu vi! 

- O que? Peste! Fala! 

- Tony, beijou Sophie, na frente de todo mundo. E todos começaram a bater 

palma. 

 

Kate ficou boquiaberta, começou a caminhar de um lado para o outro. 

 



- Sheron! É hora de por o plano em ação! 

 

André, ligou para Tony. 

- Sim?  

- Tony! Amigão! 

- André? Aonde você está? 

- É... Estou chegando no baile, e voce aonde está. 

- No baile.  

- Há sim, fiquei sabendo, e a Sophie, como vai? 

- Diga André, o que você quer! 

- Nada cara, so te falo uma coisa. Não se apegue as coisas tão facil, a qualquer 

hora voce pode perder ela. 

 

E então, André desligou. Tony, ficou em silencio, confuso, o que ele queria 

dizer? E então ele olhou para Sophie, que mostrava um sorriso de orelha a orelha, 

e então ele também sorriu. 
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BRINCANDO COM SANGUE ll 

 

 

- Kate, todo mundo ja votou. E o balde, ja está pronto. E os resultados... 

Manipulados. 

- Certo. Agora e comigo e Sheron 

 

 

- Senhoras e Senhores, os resultados já esta em minhas mãos, e os vencedores 

são... 



 

- Sophie? – Chamou Tony. 

- Sim? 

- Vamos sair daqui?, vamos jantar fora? 

- Mas, já? Tudo bem, vamos. 

 

- ...Tony Tompson e Sophie Brown! 

 

E todos olharam, estranhando a decisão. Inclusive Sophie e Tony. 

 

- Por favor, venham até o palco – chamou o Diretor. 

 

Tony, ainda pensativo, pegou delicadamente na mão de Sophie e a levou até o 

palco. Lá, uma fileira de rosas foram dadas a eles, uma cora colocadas em suas 

cabeças, um cetro deram á tony, e um buquê de flor á Sophie, que sorria mais do 

que ninguém. E então o Dj, soltou a musica da qual eles se beijaram. E os dois se 

olharam. Mas foi nesse momento em que veio na cabeça de Tony um 

pensamento. 

 

 - Não se apegue as coisas tão facil, a qualquer hora voce pode perder ela. 

- Não sei o Kate quer fazer mas temos que obedecer. 

 

Esses e outros pensamentos invadiram sua mente, e ele sentiu uma gota de algo 

respingar em seu nariz. Certificou do que era, e percebeu que era sangue. 

 

 

.... 

 



- Vai, Sheron! Puxe a corda! Puxe! – Ordenava Kate para mim. 

- Não, eu não posso fazer isso!  

E então dei a corda para Kate, que não hesitou, puxou a corda. 

 

E o balde despejou algo. 

 

... 

 

Tony, no entanto olhou para cima, e viu um objeto que parecia um balde. Ele 

então levantou do trono, e tentou chamar a atenção das pessoas, mas a musica 

estava alta. E naquele subito momento, o balde despejou o que nele contia.  

 

Sophie no entanto, demorou a perceber mas quando percebeu, estava encharcada 

com uma coisa morna, e então ouviu uma pessoa dizer. 

 

Meu Deus! É sangue! 

 

Em seguida o balde que derramou o sangue, cai. Tony, age mais rapido e tira 

Sophie da linda de queda. E então o balde cai em sua cabeça, a batida foi forte, 

tremenda que ele caiu de olhos abertos. Sophie, paralisada, olhou para o corpo do 

amado, e então, deixou o buquê cair no chão encharcado, sua pupila dilatou. 

 

As pessoas começaram a rir, uma seguida da outra. Ao lado de fora, Kate e sua 

trupe, também começaram a rir. E eu não suportei aquela cena. E corri, corri o 

mais rapido que pude, para longe dali. 

 

Estão rindo de mim novamente, estão rindo de mim! 

Pensou. 



E uma segunda risada se ajuntou com a primeira, e depois outra e outra. E em 

seguida veio, a terrivel sensação de odio, desespero, que invadio o seu peito 

freneticamente, ela so pensava em sair dali, em correr, sair da luz e entregar- se a 

escuridão. Mas seria dificil correr no melado de sangue. Naquele instante os 

professores foram ver se Tony, estava bem, mas a essa altura já podia se fazer 

mais nada. 

 

Jean, se aproximou de de Sophie.  

- Sophie, deixa eu te ajudar. 

- Estão rindo de mim! 

 

E então ela contra- atacou. 

 

Eliminar 

 

Jane, voou longe, contra a parede e caiu de bruços no chão, todos sessaram as 

risadas. E então Sophie correu, correu pela mutidão, e uma pessoa colocou o pé 

na frente, Sophie tropeçou, começou a se rastejar, ficou de quatro e conseguil se 

levantar. Olhou para todos que a fitaram. 

 

Eliminar 

 

As portas se fecharam abruptamente, e os fechos foram arrancados, juntos, 

sozinhos, ouviu- se pessoas grintando desesperadas, e aquilo se formou em 

musica, uma doce musica para Sophie. 

 

Algumas pessoas começaram a tentar abriar as portas, mas estavam emperradas, 

e então Sophie percebeu o seu poder. 

 

Poder! 



 

E avistou alguns fugindo pela tubulação. 

 

Eliminar, Fogo e Agua. 

 

Começava a chover dentro do ginasio. E todos se afastaram das portas. Sophie 

sorriu. A secretaria da escola, foi até ao palco e pegou no microfone. 

 

Sophie percebeu, e lembrou que aquela era a mulher que fez uma piada ironica 

no dia de sua primeira menstruação. 

 

E então, Eliminar. 

 

A mulher ficou dura, começou a levar um choque tremendo, horrendo, o cabelo 

ficou em pé, a boca abriu como de um peixe. Foi engraçado, Sophie achou. 

 

Eliminar 

 

Sophie eliminou todos os seus odios, as luzes estouraram, o fio electrico bateu 

em uma poça de agua, por todo o ginasio. Houve uma explosão, saiu faisca, e 

todos que estavam no chão molhados levaram choques, alguns voaram longe, 

outors se estribucharam no chão, depois todos estavão mortos. 

 

Eliminar 

 

As portas, ecplodiram, e Sophie saiu do ginasio. Levantando carros para sima, 

fazendo com que eles se amassassem e caisse novamente. Mas ao longe Sophie, 

avistou Kate, André, Ana, gabriela, Carou e mais alguns outros. Eliminar,  O 



carro amassado se levantou no ar, e foi jogado para cima deles, que ... Deus do 

céu, não foi possivel reconheçer os corpos. 

 

Ás, 0h43 a situação no ginasio era critica. Uma explosão ensurcedora, tomou 

conta, levando o ginasio a ruina. Sophie ainda insatisfeita foi para casa, matar a 

mãe. 

 

Quando chegou em casa, Sophie no entanto, se sentiu suja, foi até a banheira tirar 

de seu corpo aquele cheiro nojento. Mergulho na agua que antes era cristalina, 

com os olhos fechados. E lá ficou. Mas os abriu depois que percebeu que alguem 

a sufocava. 

 

- Voce é suja, Sophie! 

Arquejava Mara. 

 

Sophie se contorcera, começara a ficar sem ar, mas lembrou que tinha poder, 

olhou para a mãe, piscou os olhos duas vezes, e a mulher foi arremessada para a 

outra parede. Sophie aproveitou e levantou- se da banheira. Olhou para o chão e 

viu uma faca. Que provavelmente Mara trouxera. Sophie não hesitou, percebeu 

que a mãe se levantara, e então. 

 

Eliminar 

 

A faca flutuou e encontrou o cranio de Mara. A faca atravessou a cabeça, e o 

corpo ficou pendurado, e a mulher de olhos abertos. Sophie, respirou aliviada. E 

deitou- se novamente na banheira. E dessa vez, ela não iria voltar a superficie. 

 

E foi ai, que eu cheguei. Mas ja era tarde, Sophie estava desacordada, tirei- a da 

banheira, coloquei- a no corredor e tentei fazer repiração boca- boca. Ela voltou 

por um instante, e puxou o meu cabelo, até seus labios e disse. 

 



- Conte o que houve aqui, era uma vez um sonho de felicidade. 

 

 E me largou, a menina apagou. Seu coração parou de bater. Ouvi sirenes. 
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Respondi tudo o que os policiais perguntaram, contei sobre Sophie, e o que ela 

me dissera antes de morrer. Mas é claro, me acharam louca, mas também 

concordei com eles, fiquei paranoica, tenho pesadelos todas as noites, não tenho 

uma noite de paz. Acho que pago pelos pecados das pessoas que fizeram mau 

para Sophie, e eu entendo, eu fiz parte disso. A noite do baile entrou para 

historia. A escola fechou. E foi montado um memorial para todos os alunos 

mortos naquela catastrofe. E eu, fui a única que sai viva. Hoje, passo os dias da 

minha vida em um manicomio, o espirito de Sophie não me pertuba la dentro. 

Mas as vezes, mesmo sabendo do perigo, visito o seu túmulo. Os seguranças 

sempre ficam a 10 metros longe de mim, deixando eu proseguir sozinha até o 

tumulo de Sophie. Eles não ousariam a chegar mais perto. 

 

Mas quando me aproximei, encontrei pintado na lapide a sangue fresco, no 

bangalô dos Brown: 

 

SOPHIE BROWN ARDE POR SEUS PECADOS 

DEUS, NÃO FALHA! 

 

E de repente, os braços de Sophie erguem da terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERIGO INTERNO 

Frederico e Angelina estão casados a um bom tempo, mas essa relação nunca deu certo 

para nenhum dos dois. Em 1930, eles eram apenas mais um casal afetado pela Grande 

Depressão e são obrigados a se tornar ladrões para sobreviver. A vida do crime vai 

servir para estabelecer uma cumplicidade entre os dois, mas o demônio cerca aqueles 

que pecam e Angelina, com todos os seus erros do passado, pagará. A vida dela estará 

nas mãos de Fred, porém o perigo interno não vai facilitar para ela! 

Sinopse 

Prólogo 

Em 1929, uma verdadeira bomba explode nas finanças de Wall Stret, os 

empresários estão desesperados para vender suas ações, mesmo que seja a preços 

baixos, o American Way of Life definitivamente acabou e a realidade está se mostrando 

nua e crua. Apenas cinco meses após a crise se alastrar pelos EUA e pelo mundo, 

Frederico recebe a notificação de que a empresa em que trabalhava faliu e agora está à 

beira da miséria. Porém seu maior medo não é o que está por vir e sim a reação de sua 

esposa. Ele a amava mais que tudo, porém o que ela queria mesmo era ser uma social 

light. 

De repente, estava parado em frente a sua casa de cercado branco. Não queria 

entrar e encarar aquela fera. Angelina tinha um rosto ávido, mas seu coração era 

murcho. Gelado. Ela não tinha escrúpulos.  

- Por que está de volta de tão cedo? – Perguntou em tom irritado, nada daquela 

curiosidade e contentamento de uma esposa ao ver o marido chegando à casa são e 

salvo. Apesar dos perigos. 

- Eu fui demitido. – Ele respondeu amargamente. 

- Você é um incompetente mesmo! Não consegue nem ao menos se manter na 

droga de um emprego. 

- Não foi culpa minha, a fábrica faliu. 

- E daí? Isso significa que nós estamos na miséria, vamos ter que nos juntar ao 

bando de indigentes numa fila por um prato de sopa? 

- Eu não posso fazer mais nada, você quer que eu roube? 

- Não seria uma má ideia. As mulheres dos mafiosos são sempre glamorosas 

com cobras percorrendo seus pescoços. 

- Você não está falando sério, não é mesmo? 

- Como nunca falei em toda a minha vida, seremos um casal do crime. A minha 

genialidade e a sua ação casam perfeitamente. 

- Você só pode estar enlouquecendo. 

- Não me chame de louca! – Falou em tom ameaçador. – Se você pensa que eu 

nasci para viver nessa miséria, saiba que estás muito enganado. Se prepare, que 

começaremos a planejar nossas ações a partir de agora.  

- HAHAHA! Qual banco nós assaltaremos? – Questionou, sarcástico. 



- Um banco não, mas uma loja sim. Vamos aproveitar enquanto ainda temos um 

carro e um teto. 
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 A ideia de tornar-se uma ladra, para Angelina, era tão fascinante quanto ser a 

primeira dama dos EUA. Planos e mais planos surgiam a sua cabeça, ela precisaria 

agora assaltar toda a cidade de Nova York para executar a todos. A primeira loja a ser 

assaltada seria a Coffe Break, no centro da cidade. Era uma cafeteria aberta vinte e 

quatro horas por dia, que lotava suas mesas matinal e vespertinamente. A estratégia era 

executar um assalto à mão armada ás 3 da madrugada e fugir. Simples, nada poderia dar 

errado. 

 - Então é isso. – Lina finalizou após contar a estratégia para Fred. – É só você 

libertar o machão que há dentro de você e dizer duas palavras: “Passa a Grana” 

apontando a arma para o caixa e pegar o dinheiro. Eu estarei te esperando no carro para 

voltarmos a nosso aconchego.  

 - Não sei, não, heim. – Pigarreou desconfiado. – É simples demais para dar 

certo. 

 - Meu querido, apenas engrosse a voz e aponte aquela arma – apontou para a 

gaveta – que aquela estúpida vai lhe dar todo o dinheiro.  

 - Está bem. – Concordou temerosamente. 

 

 A noite chegou sorrateiramente. Angelina sugeriu que os dois se deitassem mais 

cedo, para não estarem cansados na hora H. Mas ela bem sabia que nenhum dos dois 

conseguiria pregar os olhos. Durante muito tempo viveram o sonho dourado dos EUA, 

agora que foram acordados para a realidade, o caminho errado soava mais fácil do que 

superar a crise.  

 - Hora de irmos. – Ela sussurrou friamente, quando os pêndulos do relógio 

apontaram para 02h29min. Fred ouvira atentamente o que dissera, mesmo tendo sido 

apenas um sibilo baixo, pois assim como ela, ele não dormira. 

 - Tem certeza que quer mesmo fazer isso? – Ralhou – Nossas reservas de 

dinheiro dão para passar mais um mês... 

 - E as nossas dividas? Esqueceste! – Angelina se irritou. – Você não terminou de 

pagar essa casa, nem aquele maldito carro. 

  - Está bem, mas tomara que nós não nos arrependamos. 

 

02h46min: Eles chegaram em frente da cafeteria. Como de esperado, ela estava 

vazia, havia apenas um rapazote sentado no caixa e com os olhos se fechando. Fred 

cruzou a porta e a campainha tocara, o rapaz despertara instantaneamente.  

 - O que deseja senhor? – Perguntou calmamente. 

Frederico sentia seus batimentos cardíacos mais fortes. A arma no bolso interno 

da sua jaqueta parecia queimar seu peito. “É só você libertar o machão que há dentro 

de você e dizer duas palavras: ‘Passa a Grana’ apontando a arma para o caixa e pegar 



o dinheiro.” As palavras de sua esposa se repetiam na mente dele. Ela fazia tudo 

parecer tão fácil… Pensara em finalmente desistir, mas ele não poderia enfrentar a ira 

de Angelina. “Você é um incompetente mesmo!”, pensava numa segunda decepção. 

Não. Ele a amava demais para decepcioná-la. 

 - Passa a grana. – Surpreendentemente a sua voz saíra firme e perfeitamente 

segura. Em seguida sacara a arma de sua jaqueta e a mantivera apontada para o jovem e 

frágil garoto que logo comera a choramingar. 

 - Si-sim senhor. – Assentira e começara a tirar o dinheiro do caixa. Em seguida 

entregara tudo a Fred enquanto este saia. 

Angelina esperava pelo marido no carro. Acompanhara todo o ocorrido 

observando pelas paredes envidraçadas e parecia que ele estava se saindo bem. Quando 

finalmente ele voltara com o dinheiro, ela sentira-se a rainha do crime. Lina apenas deu 

um sorriso malicioso e deu a partida no carro.  

 Quando já estavam próximos ao bairro em que moravam, um carro se 

aproximava. Era uma patrulha policial.  
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Fred teve um acesso de pânico. Angelina o encarou com mais desprezo do que o 

costumeiro. Ela realmente sentia nojo do homem com quem se casara. 

- Eu te falei que não ia dar certo! – Choramingou. 

- Pare de agir como uma mulherzinha. – Ela o repreendeu.  

- Será que você não percebe, é o fim! 

- Claro, que não. Vamos sair da cidade. Quanto você conseguiu naquele café? 

- Cerca de 300 dólares.  

- Ótimo. – Assentiu - Vamos passar alguns dias fora da cidade! 

 Frederico suspirou; Angelina acelerou o carro, fez alguns contornos, dobrou 

ruas, chegou à estrada e continuou indo em linha reta. Quando o sol ainda era uma fina 

linha emergindo no horizonte ela disse: 

- Acho que despistamos os tiras.  

- E agora? 

- No primeiro motel que aparecer a gente para.  

- Quando vamos voltar? Os vizinhos vão dar falta de nós. 

- Daqui a uma semana nós voltamos. Enquanto isso, precisamos ficar quietos. 

Após alguns minutos uma espelunca com um letreiro queimado mostrando o 

nome MOTEL apareceu e, mesmo não agradando a nenhum dos dois, eles pararam.  

- Nós vamos passar uma semana aqui? – Fred perguntou incrédulo. 

- Vai bancar a mulherzinha agora? – Angelina satirizou. – Eu que sou uma dama 

do crime não estou reclamando, por que você reclama? 

- Por que eu não sou maluco. – Ele rebateu. – Eu só embarquei nessa por você, 

por que eu não aguento mais você reclamando de tudo.  



- Não me venha com esse papo de maridinho apaixonado agora. Somos fugitivos 

da volante!  

Eles entraram no estabelecimento, havia apenas um senhor maltrapido, com 

aparência horrível. Ao redor daquela “recepção” havia muitas cruzes, imagens de santos 

e símbolos do catolicismo.  

- Bom dia, senhor? – Frederico se aproximou dele. 

- Bom dia. O que deseja? Por acaso veio cobrar impostos?  

- Na verdade, não. Eu minha esposa viemos alugar um quarto? 

- Então são hospedes! – Exclamou irradiante. - Venha comigo, venha. Eu vou 

lhes mostrar seu quarto. 

- Mas nós nem acertamos os… 

- PSIU! – Angelina se manifestou, mandando-o permanecer calado. 

O lugar era sinistro. Parecia que não havia sido limpo há semanas, mais parecia 

com um cenário dos filmes de Hollywood, isso causava calafrios no casal. O velho os 

conduziu pela escada velha e maltratada e os deixou em uma porta com o número 6.   

- Vocês ficarão aqui. – Anunciou com um sorriso amarelo. 

- Nós não vamos acertar os valores? – Indagou Fred. 

- Não se preocupe, nós podemos ver isso no final.  

- Ok. – Angelina pôs um fim.  

- Boa estádia.  

- Obrigado, eu acho. – Disse Frederico, sem jeito. 
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Um grito! 

  Logo após entrarem na pocilga imunda que o velho ofereceu como quarto, Fred 

e Angelina deram um jeito de ajeitar aquele lugar. Arrancando algumas teias de aranha 

e sacudindo a poeira da cama e dos móveis. Ao fim da pequena arrumação deram um 

jeito de sair para comer e, por já estarem exaustos de todos os acontecimentos – assalto, 

viagem, arrumação e almoço -, caíram de bruços na cama. 

03h00min. Um grito! Fred despertou na hora, olhou para o relógio digital no 

pulso e viu que já eram três da madrugada, virou para o lado. 

- Lina, você está bem? 

- N… acho que… s… sim. – A voz dela estava embargada por um tom diferente, 

estranho, estava mais dócil, contudo havia uma nota fraquejante nas frases gaguejadas, 

como se estivesse perdendo as forças. 

Mas Fred não se importou e voltou a dormir, minutos depois ouviu outro grito, 

mas desta vez ele era continuo. Angelina se retorcia na cama, as pálpebras dela se 

reviraram e seu corpo fazia flexões inacreditáveis. Frederico ficou desesperado e correu 

para a recepção. 

- Por favor, senhor!  Ajude-me. – Ele choramingou. 

- O que houve? – O velho perguntou preocupado. 



- É a minha mulher, ela tá tendo um ataque lá em cima, ela não para de gritar e 

seu corpo está se retorcendo. – Fred apressou-se a explicar e os dois subiram as escadas 

rapidamente, o senhor na frente de Fred. 

O homem correu rapidamente, mas um dos degraus quebrou enquanto Fred 

subia. Seu corpo afundou no assoalho e ele gritou. O recepcionista voltou, mas ele foi 

irrevogável. 

- Não se preocupe comigo! Vá ajudar minha mulher. 

E o velho assim foi. Frederico se desesperou naquele lugar. As lascas de madeira 

perfuravam-lhe as vestes e arranhava seu corpo. Logo, logo sangue começaria a jorrar 

dos ferimentos e ele precisava fazer alguma coisa. 

Então começou a impulsionar o corpo para cima, o material rachado parecia 

cortar sua pele à medida que subia, porém ele sabia que era cortar a pele ou ser 

esquartejado em uma escada e resolveu ficar com a primeira opção. Quando finalmente 

se desvencilhou, foi para o seu quarto rapidamente ver o que estava acontecendo. Ao 

chegar à soleira da porta se deparou com uma cena ultrajante: sua mulher se 

contorcendo no chão e o velho recepcionista lhe sussurrando palavras. 

- Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha à nós o vosso 

reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia 

nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem 

ofendido e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém! – Rezava – 

Em nome do senhor Jesus, parta desse corpo; Saia demônio; deixe esta pobre mulher. 

- Pobre? – O corpo de Angelina começou a falar. – A alma dela é suja como esse 

lugar. O coração dela é murcho, esta mulher possui uma mente podre. Ela quer sofrer, 

ela gosta do mal que lhe causamos. 

- Em nome do senhor, em nome do nosso senhor Jesus Cristo deixe este corpo e 

não volte jamais. Parta e nunca retorne. Demônio, filho de Satanás, parta: Eu Ordeno!  

- Me estupre. – Uma voz fininha saia pela boca de Lina e seu corpo se levantou 

para atirar-se a cama. – Você é um velho tarado e gostoso, me estupre! 

 - Creio em Deus pai todo poderoso criador do céu e da Terra, que em Jesus 

Cristo, nosso senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem 

Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado… 

- Por favor, pare! Eu sou só uma vagabunda imunda. Não grite comigo não faça 

assim. – Ela agora imitava uma menininha inocente com a voz chorosa. – Me bate, me 

bate muito. Eu sou uma puta. Me bate. – Desta vez era uma voz totalmente alterada, o 

rosto se inclinando para dar uma volta de 180º. 

- Em nome do senhor, em nome de Jesus. Parta demônio! – A voz do velho 

agora era totalmente autoaltiva. 

E o corpo possesso caiu desfalecido na cama. O velho olhou para a porta e viu 

Fred totalmente aterrorizado. 

- Ah, você está aí. – Percebeu. – Eu sinto muito que você tenha que ver isso, mas 

não é a primeira vez que isto acontece nesse lugar.  

Fred não conseguiu dizer nada. 

- Tem certeza que quer ficar aqui? – Ele perguntou para o homem parado a 

porta, ainda fitando o corpo jogado à cama. 



- T-tenho. – Fred respondeu com lágrimas saltando aos olhos. – Ela é minha 

mulher, eu sei que no fundo Angelina está aí dentro e eu vou trazê-la de volta.  

- Está bem. – O senhor concordou. – Mas assim que ela acordar me avise. 

Frederico apenas assentiu com a cabeça, incapaz de dizer mais nada. 
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Fred passou o resto da noite fazendo cafunés na cabeça que pertencia a sua mulher. 

Tinha medo de quando ela acordar ainda haver um demônio lá dentro, mas também poderia ser 

um ataque esquizofrênico. Quando o sol já havia se levantado, os olhos dela se abriram a 

primeira coisa que disse foi: 

- Feche as cortinas, por favor! 

Então Frederico correu para deixar o ambiente totalmente escuro. 

- Você está melhor, Lina? – Perguntou com a voz maleável. 

- Lina? HAHAHA’ Eu não sou a Lina.  

- Quem é você? 

- Jamais revelarei meu nome, no entanto você sabe que sou a criatura que vai levar o 

espírito dessa mulher. 

- Deixe a minha mulher em paz. 

- Eu posso até partir, mas você terá que fazer um acordo comigo. O que acha? 

- Eu farei! Qual é o acordo? 

- Você vai ficar caladinho enquanto eu lhe conto algumas historinhas verídicas sobre 

sua mulherzinha, se ao fim, você a perdoar eu a deixo, mas se você não conseguir perdoá-la… 

Eu mato-a com uma vara no ânus.  

- Eu sei que ela jamais faria nada de tão grave. 

- Apenas escute.  

 

Era uma vez, uma menina muito retirada, que vivia no aconchego da sua casa e não se 

relacionava com as outras crianças. Logo essa menina foi crescendo e se tornou uma 

adolescente problemática, se envolveu com o pior tipo de gente e acabou caindo na onda das 

drogas. Sua mãe descobriu e a expulsou de casa, mas ela continuou nas ruas a se drogar. 

Quando caiu na realidade e viu que não dava pra viver desolada nas ruas procurou um bordel 

e começou a se prostituir. Lá, teve menos contato com os narcóticos e depois de algum tempo 

percebeu que o melhor a se fazer seria arranjar um trouxa para se casar. Eis que surge Fred, 

um ingênuo. E esta mulher o engana, mesmo casada, mantém relacionamentos extraconjugais, 

é amante de um gangster e de um governador.  

 

- Você terá a audácia de perdoá-la? Uma mulher com passado sujo, manchado com 

marcas indeléveis. – Questionou. – Uma mulher imunda que nunca o respeitou, nunca o deixou 

agir por si. Você a perdoará? 
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Aquela situação era extremamente complexa. Ter uma vida em suas mãos não é algo 

que não pese na consciência. Ainda mais quando uma enxurrada de novas informações é lhe 



confessada e você precisa pensar em algo antes mesmo de processar tudo aquilo que lhe foi 

contado. Mas Fred sempre teve sua resposta formada, não adiantaria lhe dizer nada. 

- Eu a perdoo. – Respondeu em tom firme – Eu não a condeno pelos erros do passado. 

Deixe o corpo da minha mulher. 

- NUNCA! – O espírito respondeu. – Seu viadinho. Você gosta de ser traído? De dormir 

como uma vagabunda dia após dia? Eu pensava que estaria a lhe prestar um favor, mas você é 

de uma cegueira que nunca vi na minha vida. 

- Você nunca vai entender por que eu tomei essa decisão. Eu a amo demais para 

suportar a dor de vê-la morrer. Eu não me importo que ela me maltrate, me humilhe e me traía 

contanto que no fim de cada noite seja ao meu lado que ela durma. – Explicou cheio de 

sensacionalismo na voz. – Você nunca entenderá a natureza desse sentimento. Eu amo a mulher 

cujo corpo você insiste em possuir e não há nada que possa mudar isto.  

- NÃO! NÃO! NÃO! – Ele gritava. – Você é que não entende. Esta alma não merece 

nada de bom que alguém possa lhe oferecer. 

- Espírito invejoso, parta em nome de Jesus! – Frederico ordenou. – Jesus veio ao 

mundo para propagar a paz e o amor, e onde há amor não haverá intrigas. Deixe este mundo! 

- NÃAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO... 

Aquele grito foi o mais estridente. As janelas de vidros se quebraram com a pressão do 

espírito deixando o corpo. E Angelina caiu desfalecida. 

Era o inicio de um novo tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O CORREDOR DA MORTE 

PRÓLOGO 

 

INTRO/ CASA DE BARNEY/ NOITE 

 

Barney caminhava vagarosamente pela sala de sua casa, internamente iluminada 

pelos abajures dispostos a cada canto. Em sua mão esquerda segurava uma 

enorme garrafa de vodka, e, na direita, um revolver RT 44, calibre restrito, com 

cano comprido e 242mm, 6 tiros e mira ajustável, pesando em torno de 1.315g. 

Em off o som dos gemidos da esposa de Barney ecoava. Barney se contraiu, 

olhou para um porta retrato que estava em cima de uma escrivaninha velha e 

decaída. No quadro um casal, uma mulher sorridente e com longos cabelos 

louros, ao lado de um Barney também sorridente. 

Barney, fitou profundamente o porta- retrato, uma lágrima desceu dos olhos e 

escorreu até o terno, o porta retrato caiu no tapete estufado. Ele caminhou mais 

alguns metros, chegou até a porta do quarto e, lá, viu sua amada transando com 

um jovem rapaz  que beirava a casa dos 19 anos. Desviou o seu olhar para a RT 

44, tocou a maçaneta e a girou (…). 
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Em toda penitenciária de segurança máxima há sempre um cara como eu. Aquele 

que pode arranjar maços de cigarros, alguns livros capa dura, fotos de mulheres 

nuas, e até mesmo acesso a internet, se assim você quiser. Mas tudo o que estiver 

ao alcance.  

Mas isso começou em 1935, quando a prisão de Molfon ainda estava lá, em 

Carolina do Sul, e é claro a cadeira elétrica também estava lá. 

Lembro da primeira vez em que entrei em Molfon, fui acusado de estupro 

qualificado – Deus do céu, existe isso? – pois bem, se existe ou não, fui julgado 

de qualquer forma. Entretanto, nesse meio tempo vi coisas que até Deus duvida. 

Coisas que, se eu não contar para alguém, creio que eles não me deixarao em 

paz. 

Mas, afinal, Molfon nunca esteve em paz. Muito menos a Cadeira Elétrica. 



O corredor da morte é o nome mais tenebroso na penitenciária. Os presos 

costumavam brincar, e fazer piadas iriônicas sobre ela, eles falavam em como os 

testículos dos presos iriam virar ovos fritos, e davam nome a cadeira Elétrica, 

chamavam- na de Fagulha Velha. Quero deixar claro que essa não é uma estória 

da qual vocês tem que sentir dó, pelo contrário quero que sintam medo. Porque 

eu senti, aquelas coisas me perturbando, aqueles gritos de tormento. Por isso vou 

ter que contar, vou ter que desabafar. 

E esse dia chegou. 

O corredor da Morte, aguarda a sua visita. 

 

Se vocês não se importarem quero falar para vocês, mas sobre o Corredor da 

Morte. Como já disse estou aqui há muito tempo e vi coisas terríveis, em 1935, a 

condenação pela Elétrica, ainda era legal nos Estados Unidos. Todos temiam, 

uma vez lá, nunca, jamais, nunquinha, voltariam. Molfon era conhecida por ser a 

prisão mais temida do Estado, os presos faziam questão de morrer ao invés de ir 

pra lá. Foram tempos difíceis. 

 

Hoje tenho 54 anos, do muito que já vivi, tenho direito absoluto na prisão, mas 

não foram bem assim no começo. Quando entrei em Molfon, eu ficava pensando 

em quantos estrupadores, assassinos, malfeitores, e inocentes já sentaram na 

Fagulha Velha. E aqueles gritos? Aquelas almas? Para onde iriam? Estariam 

vagueado por lá? Deus, não quero nem pensar. 

A cadeira Elétrica é talvez algo que nós tomamos como concedido para hoje em 

dia como o mais rápido  

caminho e a mais humana forma de executar um ser humano. Nos primeiros dias, 

no entanto, os defensores do uso da eletricidade como um meio de morte, teve 

que provar que era realmente a maneira mais proficiente de execução. Mas é 

claro eu isso só foi nos primeiros anos. Apartir de 1976, quando um homem 

chamado Kammelet não morreu, como era esperado. Kammelet ficou 17 

segundos ainda vivo, e vendo a pele queimada saindo de seu corpo, no ar o 

cheiro de carne queimada, fétida. Depois desse caso, os governantes começaram 

a pensar menos na cadeira Elétrica, e ficando mesmo com o enforcamento. Mas 

isso foi provisório, depois que não teve mais incidentes, a Fagulha Velha voltou a 

dar o ar de sua graça.  

Bem, aonde quero chegar é que não sou nenhum telepata, ou um John 

Constantine, muito menos George A. Romero. Contudo o que quero explicar a 



vocês é que, como estou a tantos anos aqui, fiz amizades com quase todos os 

detentos no corredor da morte. Em 1930 conheci um cara chamado Andrew 

Barney, o cara ficava na defensiva, quase não falava nada, entendem? 

 

Barney foi acusado de matar a esposa e o amante, os dois foram encontrados 

transando loucamente, e Barney viu tudo, mas tenhamos que admitir, a 

vagabunda da esposa de Barney era linda. 

Andrew foi condenado à prisão perpétua pelas duas mortes. E ele ainda insiste 

em dizer que é inocente. Acho que ele vai se dar bem aqui em Molfon, porque 

todos nós somos inocentes, não é mesmo? 

 

Ops! Esqueci de me apresentar! Que falha minha, me chamo Green, exatamente, 

Green conhecido por só receber verde nas folhas de libertação de prisioneiro, isso 

é para saber se eu estou apto a ir para o outro mundo, o mundo da liberdade. 

 

Agora já que vocês sabem do corredor da morte, da cadeira Elétrica, de Andrew 

Barney e de mim, acho que a hora da gente ir contar esta estória chegou, então 

vamos, entre até a minha cela, é logo ali no final do corredor. 
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Molfon já teve vários diretores, em 1878 o diretor Stefan Woo, foi o causador da 

maior rebelião, deixando os presos sem ar, e sem água tudo isso porque um idiota 

comeu um bombom que ele havia deixando em cima do balcão, mas o 

interessante nisso, sabe o que é? É que o tal idiota que comeu o bombom, morreu 

dois minutos depois, aquilo era tudo um plano de Stefan. 

A ascensão de Stefan ocorreu de 1878 á 1890, dizem que ele morreu de causas 

naturais, mas todos os presos sabiam que não, não mesmo. 

 

Depois de Stefan veio outros, e outros, e chegamos ao horrendo Betaldiner 

Snotfield, sim é um nome difícil de se pronunciar, e também difícil de se 

compreender. O desgraçado foi o responsável por mandar Barney para cá, creio 

eu que Snotfield tem algo para ele. Mas isso a gente vai saber depois. 



 

As luzes de Molfon, se apagaram momentaneamente, hora de dormir. Quando se 

esta preso, a noite demora a passar, não só a noite como o tempo. Um minuto no 

inferno é o equivalente a um ano em Molfon. E, naquele dia, os presos 

começaram a sacanear com os novatos. 

 

- Ei gorducho! Que traseiro enorme você tem! Sabia que, aqui em Molfon têm as 

Bichas que gostam muito de gordinhos… 

E todos os presos do pavilhão começaram a rir. 

- Amanhã a gente vai te apresentar elas viu? 

E o tal gordo não aguentou a pressão e começou a gritar. 

- Aqui! Me tirem daqui! Esse não é o meu lugar! Eu sou inocente! 

Na verdade, todos nós somos inocentes, lembra? 

-  Mas que porra é essa? – Era a voz do guarda mais temível de Molfon, Calie. 

- Nada chefe! – Esbravejou um dos presos. 

- Me tire daqui! Eu quero a minha mãe!  

O Gorducho deveria calar a merda da sua boca. 

-  Cala essa merda de boca, ou eu serei obrigado a enfiar o meu cassetete nesse 

seu traseiro gordo! 

 

Mas o cara não calou, coitado. Calie tirou as chaves do bolso abriu a cela e 

puxou o gordo pela gola do uniforme penitenciário, em seguida o jogou no chão 

e começou a dar- lhes pontapés, socos, Deus do céu! Calie fez o que disse que 

iria fazer. Pegou o cassetete e enfiou naquele lugar, bem no traseiro do pobre 

coitado. 

Aonde o sol não bate. 

Lembro- me que os presos não aguentaram ver aquela cena de estupro, depois do 

trabalho feito os guardas deixaram o corpo lá, espatifado, frio, morto. 

Mas o que me surpreendeu foi que, Andrew Barney, não disse nada, não deu 

nenhum pio. 
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No dia seguinte, depois daquela cena horrenda, perguntei para um dos 

enfermeiros de plantão na noite passada se ele tinha notícias do gordo. 

-  O médico já tinha ido embora, coitado. Quando o doutor chegou hoje cedo, já 

não se podia fazer mais nada. 

Contei para ele quem eram os responsáveis de deixar o tal gordo naquele estado. 

Barney estava do nosso lado no refeitório, e soube também da notícia. 

- Qual era o nome dele? – Perguntou Barney, na defensiva. 

- E o que isso importa? O cara já morreu! – esbravejou um sujeito ao meu lado. 

- O cara morreu sem um nome – disse Barney. 

 

E realmente, o cara gordo morreu sem um nome. Aquele assunto logo, logo foi 

esquecido, dando passagem para outros mais importantes como, a fuga de um 

prisioneiro pelo esgoto. 
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Naquele dia mais tarde, Calie recolheu todos os presos condenados a Cadeira 

Elétrica para o corredor da morte. Os primeiros dias te deixam livre – por assim 

dizer – contudo para mostrar a gente o lado bom e o ruim de que poderíamos ter 

em Molfon. Os guardas enfim recolheram em torno de 15 condenados, e dois 

deles eramos eu, e Andrew Barney. 
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Quantas vezes já tive pesadelos terríveis com a Fagulha Velha, aquela traiçoeira 

e perversa cadeira elétrica. Vendo aqueles condenados fritando. Uma coisa eu 

sei, a Fagulha Velha era cruel, imaginem, mais de 2.000 volts passando pelo seu 

corpo? Teria chance de sobreviver? Não, creio que não, ao menos se existisse 

algo… mas não, não mesmo! 



 

O corredor da morte! A cadeira Elétrica, e um condenado inocente. 

Com esses pensamentos, tive um pesadelo. 

 

Hááááá – Gritos agonizantes. 

Socorro!  

Estou queimando! 

 

O condenado se contorcia tentando se soltar. 

- Queima, Queima, Queima… 

Sussurrava o terrível guarda Calie. 

- Desligar a 2! 

E um outro guarda obedeceu a ordem girando uma manivela, que desligou a 

energia que ligava a cadeira Elétrica. Três dos guardas retiraram os cintos que 

prendiam o executado, e por último retirou o capuz negro. 

Deus do Céu! 

E o morto queimado que estava sentado naquela cadeira, era eu. 
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Despertei assustado, aquelas vozes começavam a me perturbar, sussurros e 

grunhidos estranhos, e aquele pesadelo na cadeira Elétrica. Eu poderia até ignorar 

as chances de morrer, mas uma hora ou outra isso haveria de ocorrer, e da forma 

mais horrenda possível. Senti na boca o gosto de queimado, mas era só um 

pesadelo. 

Um pesadelo que iria se concretizar. 

 



Andrew Barney veio falar comigo pela primeira vez, antes é claro de irmos para 

o corredor da morte, em meados do verão, praticamente 3 dias depois de sua 

estada em Molfon. Percebi por sua aparência, que era na outra vida um homem 

poderoso, mas nem o dinheiro compraria a sua liberdade. Ele chegou ao meu 

lado, e disse com a sua voz meio rouca e áspera. 

- Fiquei sabendo que você é o cara que consegue as coisas, não é? 

Olhei para ele, dos pés á cabeça, e depois o olhei nos olhos. 

- Tudo que estiver ao meu alcance. 

Ele deu um sorriso em falso, mostrando os dentes brilhantes de outrora. 

- Queria que você conseguisse para mim uma borracha. 

- Borracha? – Perguntei achando o pedido estranho. 

- Sim – ele confirmou. 

- O que vai fazer com uma borracha em Molfon? – Ele me olhou, e continuei – 

apagar a burrada que você fez? 

- Pensei que era só pedir, te pagar, e você arrumar o pedido, não se intrometer 

com o que iriamos fazer – Ele disse em um tom de ironia, mas suave. 

- Olha, geralmente costuma fazer isso, mas, quando algo estranhamente é pedido, 

creio que eu tenha que saber para o que isso venha a servir, entende? 

- Sim… Claro… -  respirou fundo e prosseguiu – como disse vou tentar apagar a 

burrada que eu “Fiz” 

As últimas frases soaram com o ar de isolamento, tristeza. Franzi o cenho, ele 

ergueu as sobrancelhas. 

- Tudo bem, isso lhe custará 8 maços de cigarro, e mais 100 dólares, pra virar 

cliente. 

Ele deu novamente um sorriso de canto. 

- Mas 8? 

- A mercadoria passa pela alfandiga. 

- Só ser for alfandiga mesmo, mas aceito os seus acordos – ele levou a mão para 

me cumprimentar – Blue, engraçado nome. 

E quando se virou para ir embora, eu o chamei sua atenção. 



- Afinal, porque fez aquilo? 

Porque matou a sua esposa? 

- Não ouviu nos noticiários? – Ouve uma pausa – Sou inocente. 

 

Sim, claro, todos nós somos inocentes, e naquele mesmo instante me simpatizei 

com Andrew, o condenado a fagulha velha. 
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15 DIAS PARA A EXECUÇÃO. 

Demorei certo tempo para conseguir a mercadoria insana que Andrew me pedira 

tempos atrás. Agora, oficialmente, estamos no corredor da morte, uma vez lá, 

nunca mais sairíamosmos. Mas era lindo, exatamente, o chão era lindo, liso com 

o piso de linóleo e brilhava com as poucas luzes que ainda refletiam no assoalho. 

Era longo, havia celas de todos os lados, no máximo 20, 10 de cada lado. No 

final do corredor havia um quarto, provavelmente a sala de execução. A temida 

sala de execução. 

A minha cela ficava ao lado de Andrew. Assim, por sorte, poderíamos conversar. 

Sim, conversar! Naquele mesmo dia, descobri pelo cano do esgoto da minha 

privada que Andrew poderia escutar. Agora pensem, falar com outro cara pelo 

ralo de onde passa a minha merda e de outros condenados. Isso era realmente 

nojento e repulsivo, mas era a penitenciária de Molfon. 

Com a boca e o nariz na passagem de merda, chamei Andrew. 

E por ai começamos a conversar, jogávamos dama, conversávamos sobre 

Angelina Jolie nua, quadrinhos…  enfim, tínhamos algo para fazer até o dia da 

execução de ambas as partes. 

Lembro- me que amanhã, será o dia da execução de um dos condenados e, como 

é de praxe, todos nós iriamos assistir. 
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Eis que chega o dia de um dos condenados dizer adeus a esse mundo hipócrita. 

Ou pelo menos é assim que achávamos que ele era.  



Naquela manhã, os guardas fizeram todos os procedimentos para a execução, 

rasparam a cabeça de John Vight, que foi acusado por estuprar e matar duas 

meninas de 11 anos de idade.  

Faltava apenas 15 minutos para a execução, que estava programada para ás 12:00 

em ponto. Prenderam John na cadeira, e no final o guarda se aproximou na frente 

de John e disse as seguintes palavras de sempre: 

John Vight, á eletricidade passara pelo seu corpo até que você morra, de acordo 

com a lei estadual. Quais as suas últimas palavras? 

- Estou indo para o inferno BB! 

E após isso, os guardas não hesitaram, era meio- dia em ponto. 

- Ligar á 2! 

E todos os presos assistiram a morte horrenda de John Vight. O cheiro de 

queimado, aquele cheiro horrível. 

Aquele ranger de dentes. 

 

Depois de toda peleja, retiram o corpo, e o jogaram em uma maca que foi levada 

para um corredor escuro e tenebroso. 

A pergunta que não calava era Quantas pessoas morreram ali? Quantas almas 

condenadas lamentariam? Quantos inocentes queimariam ali? 

Em breve seria a vez de Andrew Barney.  

E naquela noite tive um pesadelo. 
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FLASH! 

 

A penitenciária estava escura, nenhuma luz ecoava, nenhum guarda, nada, só a 

escuridão.  

Espere! Havia uma luz, uma pequena centelha, que vinha do lado de dentro de 

uma porta blindada. Molfon era mais assustadora do lado de fora, não hesitei, e 



fui caminhado pelo gramado, até chegar nessa porta, da qual poderiam me salvar 

de qualquer forma da escuridão. 

Calada, fria e sombria. 

Meus passos começavam a ficar mais largos, tentando sair logo daquele lugar. 

Quando me cheguei à porta, ela se abriu sem que ao menos eu pudesse tocá- la. 

respirei fundo, agora estava em minhas mãos. 

O lado de fora de Molfon ou O lado de dentro? 

Fiz a minha escolha, entrei. E em seguida levei um susto, a porta atrás de mim, se 

fechou abruptamente, fazendo o som da batida sair em forma de ecos. Depois do 

susto me virei novamente para o corredor, mas as luzes que o iluminavam foram 

se apagando, uma seguida da outra, momentaneamente.  

Como trilha, só o som da minha respiração ofegante. No breu. 

E nesse momento, fui presenteado com um vento subitamente apavorante 

acompanhado de frio do atlântico. Mas durou poucos segundos, a ventania 

sessou, levando consigo o terrível frio. Ainda no escuro, optei por continuar a 

caminhar, não sabia para onde ir, então levei minhas mãos, até a parede, para ter 

uma noção de onde ir, deslisando suavemente minhas mãos, percebi que a 

densidade da parede mudou até certo ponto, senti como se tocasse em algo 

gelado, apalpei mais ainda. 

Peixe. Gelo. As Geleiras do polo norte. Defunto! 

Oh Deus! Defunto! 

Sim, acabara de tocar um defunto. Retirei minhas mãos do ser. Tentei me 

acalmar, precisava sair dali, deparei- me novamente por deslisar minhas mãos 

pela parede, mas novamente fui surpreendido por vários defuntos, um atrás do 

outro, engoli em seco, franzi o cenho. Mas continuei. Então, senti uma fechadura, 

acabara de chegar em outra porta. Senti a maçaneta, a toquei, e a girei. 

Luz!  

A luz, voltara. Demorou certo tempo, para que meus olhos se acostumasse com o 

aspecto, mas ainda com a retina embaçada, vi ao meu arredor corpos 

ensanguentados. 

Pavor! O pior pavor! 

Necrotério. Provavelmente eu deveria estar em um necrotério. Estava frio, muito. 

Os corpos estavam espalhados por todos os lados. E no meio dessa multidão de 



mortos, lá estava a cadeira Elétrica, e sobre ela assentado um outro corpo, com 

um capuz negro envolta de sua cabeça. Me aproximei, um silêncio tomou conta 

do local. 

Frio. Pavor. Tensão. Silencio. 

Toquei na mão fria do morto. A mão se mexeu, levei as minhas mãos para retirar 

o capuz da cabeça do homem, do qual ainda o sangue corria. Então. 

Fechei os olhos de tanto medo. E, antes de retirar o capuz, a luz novamente se 

apagou. O frio cessou. 
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Acordei assustado, me debatendo sobre a cama. Demorei certo tempo para voltar 

a consciência. Quando voltei fui logo contar o mais terrível pesadelo que tive em 

tempos. Contei a ele tudo, e é claro que ele ficou com um leve receio, afinal esse 

era um pesadelo do qual ninguém queria ter. 

5 dias para a execução. 
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Realmente eu não sabia em como morreria, mas morrer sentado na fagulha velha 

parecia uma forma irónica de partir. 

Das cinzas para cinzas, do pó para o pó. 

Duas vezes ao dia, todas as semanas, o guarda Calie vem nos punir com várias 

chicotadas, pensaram que estamos em tempos modernos? Pois é, estamos, mas 

mesmo assim, às vezes, ganhamos algumas chicotadas por apenas fazer nada. 

Mas as chicotadas ficam mais frequentes quando o dia da execução do 

condenado se aproxima. Ou como eu diria, O dia do juízo Final. 

Devo admitir que contar essa história para vocês parece ser um bom passatempo, 

às vezes até me esqueço de que a qualquer momento posso morrer, não pela 

Fagulha Velha, mas de fome. Comemos migalhas todos os dias, ou praticamente 

restos.  

Ainda fico pensando, em como os outros presos de Molfon estão agora, como 

estão lidando com as coisas, sem a mim para arranjar, coitados. Meu Deus, quem 

me dera se não fosse eu! 



 

A ferida em minhas costas estava dando escaras, e muito pus, se não morresse na 

cadeira Elétrica, morreria com as minhas feridas. Certo dia, vi um bicho saindo 

dela. Mas deixe isso pra lá! Vocês não devem saber de tudo o que acontece 

comigo. Certo dia, Barney, continuava a dizer que era inocente e, sinceramente, 

já estava começando a acreditar nele. Mas, é claro que eu não tinha certeza se ele 

realmente se ele era. Até que um dia, no corredor da morte, a verdade veio com 

um guarda. 

O nome do guarda era Gentil, com um maço de cigarro ele me contava as 

peripécias que acontecia em Molfon. E nesse dia, ele me contou tudo sobre um 

novo prisioneiro que chegou. Fiquei impressionado, e tive a certeza que Andrew 

Barney, era inocente. 

Tudo aconteceu assim… 

 

FLASH! 

 

INTRO/CASA DE BARNEY/QUARTO/NOITE 

Barney caminhava vagarosamente pela sala de sua casa, iluminada pelos 

abajures em cada canto da casa. Em sua mão esquerda segurava uma enorme 

garrafa de vodka, e na outra mão um revolver RT 44 calibre restrito com cano 

comprido e 242mm, 6 tiros e mira ajustável e pesava em torno de 1315g. 

Em off o som dos gemidos da esposa de Barney ecoava. Barney se contraiu, 

olhou para um portarretrato que estava em cima de uma escrivaninha velha e 

decaída. No quadro um casal formado por uma mulher sorridente e com longos 

cabelos louros, ao lado Barney também sorridente. 

Barney, fitou profundamente o porta- retrato, uma lágrima desceu dos olhos e 

escorreu até o terno, o porta retrato caiu no tapete estufado. Barney caminhou 

mais alguns metros, chegou até a porta do quarto e lá viu sua amada transando 

com um jovem rapaz com aproximadamente beirando a casa dos 19 anos. 

Desviou o seu olhar para a RT 44, pegou na maçaneta e a girou… Depois a 

largou, não teve coragem de prosseguir, saiu correndo deixando a arma cair 

sobre o tapete aveludado. 



Após sua saída, um outro homem, que observava a sequência deste o começo, no 

entanto estava escondido atrás da cortina da sala, pegou a arma que Barney 

deixou cair no tapete com um pano, para não deixar as suas digitais nela.. 

Ainda no jardim, Barney ouviu tiros. Se assustou, Quem teria disparado os 

tiros?, no entanto quando ele voltou para a mansão se deparou com os corpos de 

sua mulher e amante, e sua arma estava caída no mesmo lugar. Barney com os 

olhos lacrimejados, percebeu que aquele era o princípio do fim. 

Em off, o som de sirenes ecoava a quarteirões dali. 

E foi assim, como tudo aconteceu. 
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Rapidamente fui contar para Barney, é claro que ele ficou paranóico, tinha a 

chance de sair dali. Queria por que queria falar com o diretor de Molfon, mas não 

conseguiu. Sua condenação já fora declarada, não tinha mais nada a fazer. E seria 

executado daqui a 4 dias. 
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2 dias para a execução. 

 

Andrew passou seus últimos dias calado, isolado, sequer trocava uma palavra 

comigo. Mas a noticia que Andrew era inocente começou a se espalhar por toda a 

prisão, e os presos exclamavam: Deus do céu! Barney é mesmo inocente! 

E creio que sim, que ele era o único inocente de todos nós aqui. 

Mas nesse mesmo dia, um guarda veio até a minha cela, e me conduziu a sala do 

diretor.  

- Ora, ora! – Pronunciou Betaldiner, severo como de praxe. 

E continuei ali, em pé, e sem olhar diretamente em seus olhos cor de fogo. 

- Sente- se! Ande! Sente- se! 

E assim eu fiz. 

- Vejo que fez uma amizade nesse meio tempo, não foi? 

- Sim – falei, inseguro. 



- Olha, fiquei sabendo que seu amigo descobriu a verdade, certo? 

- Acho que sim. 

- Fale direito comigo, inseto! 

- Sim senhor, ele descobriu. 

- Pois bem, hoje você será liberado do corredor da morte, não só dele, como de 

Molfon. Será inocentado de todos os crimes, contanto que não fale mais nada a 

Andrew. 

- Porque isso, senhor? 

- Simples, certo dia, fui até o banco, do qual Andrew Barney, era gerente, minha 

vida estava a míngua, pedi um empréstimo, mas o desgraçado não me concedeu, 

me ignorou, me tratou como se eu fosse um verme. Agora ele deve pagar, o que 

ele fez comigo. 

No entanto, fiquei a deriva, não falei nada. Com uma raiva tremenda Betaldiner 

jogou o copo de água em um quadro, que estava escrito. 

“A JUSTIÇA CHEGA PARA TODOS” 

Quando voltei para minha cela, peguei algumas coisas minhas, em cima de 

minha cama, achei um envelope, era um encomenda que tinha pedido a algum 

tempo, peguei o envelope, e o abri. 
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Peguei minha bagagem, mas antes fui até a cela de Andrew me despedir. O olhei 

nos olhos, e ele retribuiu o olhar. Levei minha mão até a sua, e nos 

cumprimentamos. 

- Te espero ver algum dia, velho amigo.  

E então ele percebeu que eu tinha deixado algo em sua mão. 

 

Ao longe senti o cheiro de liberdade. Os portões se abriram. 

Eu estava livre! Livre! 
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15 minutos para a execução. 

Sentando em sua cama, Andrew observava na palma de sua mão um objecto. 

- Pronto, Andrew? – Perguntou Calie educado. 

Ele disse que sim com a cabeça. 

E em seguida, Calie começou a raspar a cabeça de Andrew, e naquele súbito 

momento começou a chorar, calado, em silêncio. 

 

Depois, ele vestiu um uniforme branco. E então o prenderam e o começaram a 

levá- lo para o corredor da morte. 

- Posso tomar água antes? – Pediu Andrew. 

Calie o permitiu. Afinal só era um copo de água. 

E então ele tomou. 

 

Quando chegou a ver a cadeira elétrica, seu corpo estremeceu. Em seguida o 

amararam. Molharam uma esponja e colocou em sua cabeça. E sem seguida um 

capuz cobrindo- lhe o rosto. 

Todos os condenados, e o director de Molfon foi presencias a execução. 

E, em seguida, Calie prosseguiu dizendo. 

-  Andrew Barney, a eletricidade passara pelo seu corpo, até que você morra, de 

acordo com a lei estadual. Que assim seja. 

Barney, respirou fundo. 

- Antes, quero dizer algo para o Diretor! 

E todos na sala se contrairam, inclusive o director Betaldiner. 

- Não tive culpa do ocorrido, eu era apenas o gerente, estava cumprindo ordens. 

Mesmo assim, me desculpa. 

- Já chega! Ligar a 2! – Ordenou Betaldiner. 

E assim se fez. Andrew gemeu, não demorou muito. E a execução já estava feita. 



Andrew estava morto! 
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Alguns dos guardas pegaram o corpo de Andrew, e colocou em uma maca, e o 

levaram para um local escuro. O guarda então abriu uma espécie de alçapão, e 

jogou o corpo lá. O corpo de Barney se colidiu contra outros corpos. Alguns 

minutos ali. A mão de Baney corta o saco preto que o prendia.  

Estava vivo! Andrew estava vivo! 

E então ele começou a correr, correr, correr. Parecia que sabia para onde iria. 

Como poderia sobreviver á 2000 vts? 

 

2 DIAS DEPOIS. 

Com uma roupa elegante, Barney foi ate uma delegacia e explicou as milícias e 

como Molfon tratava os condenados e aonde eles jogavam os corpos. 

Os policiais no entanto, não mediram esforços, e foram prender Betaldiner. Mas, 

eu ouvi dizer que quando os policiais chegaram lá Betaldiner tinha se  suicidado. 

Agora eu penso, o que deve ter passado na mente dele, além da bala? Pois é. Essa 

era a redenção de Molfon. 

E outra, disseram que Calie chorou feito uma mulherzinha quando o prenderam. 

Ninguém, nunca mais ficou sabendo de onde estava Barney em nem de mim. 

Alguns tempos depois Andrew e eu nos encontramos novamente. E nosso 

encontro foi em um lugar lindo do qual todos nós ex penitenciários, por assim 

dizer, desejamos. 

Estávamos na sombra do braço do Cristo Redentor, Rio de Janeiro. 

Nos abraçamos, e mostrei a ele a família que tinha no Rio. E depois fomos 

conversar em como tudo realmente aconteceu. 

- Parece que tudo deu certo – confirmei. 

- É, deu certo sim. 

- E como foi? Conte- me  

 

FLASH! 



 

MOLFON/CORREDOR DA MORTE/TARDE 

O fato que vem a seguir é narrador por Andrew. 

 

Blue pegou um envelope e o abriu, dentro dele, continha uma cápsula. Em 

seguida foi até a minha cela, e me cumprimentou, deixando comigo essa cápsula 

e um pequeno papel escrito. 

“Não sei se isso vai dar certo, mas não custa nada tentar. Essa cápsula que esta 

em sua mão é feito com aquela borracha que você me pediu, lembra? Pois bem, 

tome ela, quando estiver na hora da sua execução, ela fará com que a 

eletricidade diminua em contato com o seu corpo. Seu coração vai parar de 

bater, mas vai voltar em 15 minutos, vão te jogar junto com outros corpos em 

uma floresta, quando acordar corra, o mais rápido, há uma roupa para você na 

89ª árvore a sua esquerda, vista- a e conte tudo o que há de mais perverso em 

Molfon. Se tudo der certo até aí, me encontre, estou no Rio de Janeiro, nos 

braços do cristo. 

Espero que esteja bem meu amigo. 

BLUE! 
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- Perfeito! – Falei.  

- E agora, aonde vamos? 

Pensei e depois disse. 

- Para qualquer lugar, que não seja no inferno. 

 

E o sol de repente, pegou tons carmesins, dando origem a uma aurora boreal. 

 


