
1 

AMOSTRAS DE LIVROS 

 

Primeiros capítulos de: 

A GRANDE CRIAÇÃO DE NICOLAS ..................................................................................................... 2 

O HOMEM QUE NÃO TEMIA MORRER ............................................................................................ 25 

PROJETO DÁLIA ......................................................................................................................................... 44 

OS FANTASMAS DE SAMIRA ................................................................................................................. 71  



2 

  

A GRANDE CRIAÇÃO DE NICOLAS 
DENNIS VINICIUS 

 



3 

QUEM SOU 

Existo na ponta da bala e na gota do veneno, no fio desencapado e na escuridão do poço do 

elevador. Sou o tumor sem cura, o infarto fulminante e a água nos pulmões. Sou a certeza, o inevitável, 

a consequência de atitudes estúpidas, o fim. Alcanço a todos, seja pobre ou rico, honesto ou 

desonesto, famoso ou desconhecido. Seja qual for a estrada que siga, estarei lá no fim, sempre. Sou a 

única certeza da vida. É minha a última voz que ouvirá. Mas hoje sou aquela que narra. Sente-se, não 

tenha medo, não hoje. A história não é sobre mim, embora eu apareça bastante. Também não diz 

respeito a você, sorte sua. Aqui conto sobre o garoto que ousou desafiar as leis que me regem e as de 

tudo que existe. De forma intencional ou inocente, ele fez o impensável e invocou consequências 

irreparáveis para si e para aqueles à sua volta. Não o inveje, nem ouse, não sem antes conhecer a 

história de Nicolas e sua grande criação. 
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ANO NOVO 

Foi um longo dia de preparativos para o Réveillon. Solange quase perdeu a esperança de 

terminar os pratos antes dos convidados chegarem, mas com um pouco de sorte e uma dose cavalar 

de determinação ela finalmente conseguiu. Fitou a mesa de jantar arrumada e com as travessas postas 

e sorriu satisfeita. Agora precisava bater o recorde de banho mais rápido. Subiu a escada pulando 

degraus e entrou no banheiro. Cinco minutos depois, saiu enrolada em uma toalha. No quarto, vestiu 

a camisa branca e a calça de brim que deixara previamente escolhida sobre a cama. Postou-se em 

frente ao espelho e se resignou ao fato de não haver tempo para experimentar outras combinações 

de roupa. Deixou os cabelos lisos e pretos cobrindo os ombros, passou um batom rosa claro e se 

borrifou do perfume que ganhara de Natal do seu irmão. A campainha tocou no instante em que ela 

colocava o feixe no brinco. 

Assisti à correria de Solange e me perguntei por que vocês, humanos, comemoram certas datas. 

Qual o sentido de se abrir uma garrafa de champanhe para celebrar uma volta completa da Terra ao 

redor do Sol? A meu ver, esse costume agrava a sensação de que o tempo passa rápido, de que a vida 

é curta. 

A vida é longa, sou eu que a encurto sem aviso. 

Solange saiu do quarto. Antes de descer, parou no corredor ao ouvir as vozes dos filhos. Os 

dois estavam no quarto do mais novo, conversando sobre personagens de quadrinhos. 

— Espero que já tenham tomado banho — gritou ela na direção da porta do quarto 

semiaberta. Não ouviu resposta. 

A campainha tocou uma segunda vez. Ela desceu e abriu a porta que dava para a garagem 

coberta. Uma van branca estava estacionada em frente ao sobrado, o que era estranho porque 

nenhum dos convidados tinha aquele veículo. 

Um rapaz de cabelos ruivos sorria do portão. Ela o conhecia e sabia muito bem o que ele 

queria. Dava para ver através das janelas da van que havia mais três garotos lá dentro, filhos de 

vizinhos e amigos da família. Não acredito que pretendem mesmo fazer isso, pensou ela antes de cruzar a 

garagem e abrir o portão com a chave tirada do bolso da calça. 

— Eles estão prontos, dona Solange? — perguntou o rapaz ruivo. 

Solange cruzou os braços e o inquiriu com o olhar. 

— Vão mesmo fazer essa loucura, Vitor? — questionou ela, deixando claro no tom de voz 

que desgostava da ideia. 

Vitor fez que sim com a cabeça, um gesto ligeiro de obviedade. Ela apontou para trás, na 

direção do sobrado com o polegar por cima do ombro, e comentou: 

— A avó deles vai chegar daqui a pouco e vai ficar triste em passar o Réveillon sem os netos. 

O semblante de Vitor assumiu uma expressão preocupada. 

— Mas a ideia foi do Eduardo — disse ele, quase murmurando. 

— Uma ideia maluca, isso sim. — Ela jogou as mãos na cintura. — Por que querem pescar de 

madrugada num lago no meio do nada? Caramba, é Ano Novo! 

— Por isso será mais marcante — disse Vitor, o sorriso voltando a brilhar de entusiasmo. 

— Como assim? — questionou ela, achando um absurdo o comentário dele. 
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— Quando eu tinha a idade do Nicolas, fui com meu pai pescar de madrugada nesse lago que 

fica perto da Rodovia Anchieta — explicou Vitor. — Foi muito legal, o melhor Ano Novo que tive 

na vida! — Ele olhou para a van e de volta para ela. — Quero que meus amigos sintam o mesmo que 

senti ao ver a lua cheia refletida na água. Eles vão adorar! 

Solange olhou para cima. A lua cheia se assemelhava a uma pintura de tão bela. 

— Quanto tempo faz que tirou a carteira de motorista, Vitor? — perguntou Solange, cerrando 

os olhos de leve. 

— Dois meses — respondeu prontamente. 

— Exato. — Ela cruzou os braços em desafio. — Acha que por ter dezoito anos e uma carteira 

de habilitação novinha pode cuidar de cinco garotos menores de idade? 

Ele sorriu como se a resposta estivesse na ponta da língua e segurou o pingente de São 

Cristóvão que carregava no pescoço. 

— Eduardo é maduro e muito responsável, apesar de ser um ano mais novo do que eu — 

disse ele, esfregando o pingente entre os dedos. — Ele me ajudará a manter todos na linha. Por favor, 

dona Solange, não vai ser legal sem o Eduardo e o Nicolas. 

Solange fitou Vitor em silêncio por alguns segundos. Queria muito dizer a ele que seus filhos 

ficariam em casa. Inclusive, achava um absurdo os outros pais terem consentido com aquela aventura. 

Infelizmente, dois meses atrás, quando seus filhos lhe pediram para pescarem durante o Ano Novo, 

ela consentira ao acreditar que mudariam de ideia depois. Poderia quebrar a palavra agora, mas isso 

contrariaria o que ensinara aos dois. 

— Estão levando cerveja? — perguntou ela, aproximando-se um passo de Vitor. 

— Sabe que seu filho não bebe. 

— E você? — Ela inspirou fundo. Um vestígio de álcool e seus filhos ficariam em casa. 

O hálito de Vitor estava incólume. 

— Olha, não vou mentir. — Ele levantou as mãos abertas junto ao corpo. — Bebo às vezes, 

mas hoje só levaremos refrigerante. Se quiser entrar na van e conferir... 

— Tá, tá. Esquece — cortou ela, aborrecida. Não sabia mais o que dizer. Teria que deixar seus 

filhos irem pescar. — Vou chamar os dois. 

Dito, virou-se e entrou em casa. 

• • • 

As mãos eram as mais difíceis de desenhar. Errar a escala dos dedos transformaria o 

personagem numa caricatura. Nicolas segurava o lápis com a precisão de um cirurgião. 

Compenetrado, fazia a curva do dedão. Mais um dedo, e a segunda mão estaria feita. 

— A máscara está torta — disse o irmão às suas costas. 

Nicolas suspirou, largou o lápis sobre a folha e se virou para o irmão, que sorriu sem graça e 

levantou as mãos junto ao corpo em sinal de rendição. 

— Está quase acabando, Duda — avisou Nicolas. — Preciso me concentrar para os detalhes 

finais. 

— Tá, mas é que está demorando, né?! — respondeu Eduardo meio sem jeito, sentando-se na 

cama de Nicolas. 

O desenhista sorriu e passou a mão pelos cabelos castanhos claros, cor dos olhos. 

— Não é você quem sempre diz que a pressa é inimiga da perfeição? — questionou Nicolas. 
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— Ei, magrelão. — Eduardo lhe apontou o dedo. — Esse ditado é meu. 

Eduardo o chamava assim porque Nicolas era magro demais até para os padrões de garotos 

de doze anos. 

O quarto de Nicolas ficava no segundo andar do sobrado, a janela dando vista para o quintal 

gramado dos fundos. Cartazes com desenhos de super-heróis famosos, alguns desenhados e coloridos 

pelo Nicolas, forravam as paredes azul claro. A mesa em que costumava desenhar ficava entre a porta 

e a cama. 

Nicolas se voltou à mesa, pegou o lápis e se debruçou sobre a folha para finalizar o desenho. 

— Por que você não desenha no computador? — perguntou Eduardo. — Acabou de ganhar 

uma mesa digitalizadora de Natal. 

— Ainda preciso me acostumar com a mesa digitalizadora — respondeu Nicolas, sem tirar os 

olhos do desenho. — E o violão? 

— O que tem ele? — perguntou Eduardo. 

— Por que não pediu um de Natal? O seu está tão velho! 

Nicolas ouviu o irmão suspirar. 

— Era do nosso pai — respondeu num tom triste. 

Nicolas descolou os olhos da folha ao se lembrar do pai. Sentia muita falta dele. 

— Acha que ele está bem passando o Ano Novo sozinho lá em Brasília? — perguntou Nicolas, 

voltando a desenhar em seguida. 

— Ah, o velho já deve estar com uma namorada — respondeu Eduardo. 

— Duvido. Não faz nem um ano que nossos pais se divorciaram. 

Nicolas terminou o desenho e largou o lápis. Assoprou a folha para limpá-la do pó de grafite 

e dos pedaços de borracha que usara. Virou-se e entregou o desenho para o irmão, que o pegou com 

as duas mãos. 

— Que bicho feio é esse? — perguntou Eduardo, apertando as sobrancelhas grossas. 

— É o Fantasma Vingador, meu mais novo personagem. Acredita que sonhei com ele, Duda? 

Eduardo arregalou os olhos pretos, cor dos cabelos. 

— Se eu tivesse doze anos e sonhasse com um maluco vestido assim, choraria a noite inteira. 

— Eduardo abaixou a folha sobre o colo e sorriu de canto. — Devia desenhar ursinhos, menininho. 

Nicolas revirou os olhos para cima de desdém. Eduardo adorava tirar um sarro da sua cara. O 

desenhista esticou a mão para pegar a folha de volta, mas Eduardo se levantou rápido, dobrou-a e a 

colocou no bolso de trás da calça jeans. 

— O que você vai fazer com o meu desenho? — perguntou Nicolas. 

Antes que Eduardo pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Solange apareceu e cruzou 

os braços. 

— Vitor chegou — disse ela num tom azedo. 

Os irmãos trocaram olhares arregalados e sorriram. 

— E tudo bem, mãe? — perguntou Eduardo, contendo o entusiasmo. — Podemos ir? 

Ela hesitou, mordeu o lábio inferior e consentiu com um rápido aceno de cabeça. Isso fez com 

que os dois começassem uma algazarra no quarto, que só parou quando Solange mandou. 

Eduardo saiu correndo do quarto. Nicolas abriu o guarda-roupas, pegou a mochila escolar, 

despejou os cadernos sobre a cama e, por fim, colocou na mochila uma muda de roupa reserva, para 

o caso de se molhar durante a pescaria. 
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Seu irmão voltou segundos depois, a mochila nos ombros. Eles olharam ao mesmo tempo 

para a mãe, que estava com o semblante arrasado. 

— Ei, mãe, não vai acontecer nada — disse Eduardo, colocando a mão no ombro dela. 

Os olhos de Solange começaram a marejar. Ela beijou a testa do Eduardo, depois a do Nicolas. 

— Tomem muito, muito cuidado — pediu ela, a voz chorosa. 

Nicolas e Eduardo sorriram e a abraçaram ao mesmo tempo. O desenhista não entendia a 

preocupação dela, afinal o que poderia dar errado em uma pescaria? 

• • • 

Dentro da van, os garotos conversavam sobre tudo que lhes vinha à cabeça. Falavam das 

paqueras, das namoradas, dos professores do colégio, do que estudariam na faculdade e o que 

gostariam de fazer quando se tornassem adultos, uma salada de assuntos que mudava a todo instante 

e deixava Nicolas boiando. Ele era o mais novo dos seis, o peixe fora d’água e isso o fez se arrepender 

um pouco de ter aceitado pescar com os amigos do seu irmão. 

No instante em que Vitor chegou ao pedágio da Rodovia Anchieta, Eduardo tirou do bolso 

da calça o desenho que Nicolas fizera e o mostrou para os demais. 

— Ei, gente, veja o desenho que o meu irmão fez — disse ele. 

— Você trouxe meu desenho! — exclamou Nicolas, as bochechas quentes de vergonha. 

O desenhista tinha pânico de mostrar seus desenhos para outras pessoas porque temia que o 

julgassem. 

Eduardo entregou a folha para o Pedro, que arregalou os olhos antes de passá-la para o Miguel. 

Para surpresa de Nicolas, eles pareciam gostar do que viam. 

O personagem desenhado usava uma máscara de caveira polida cobrindo os cabelos, os olhos, 

o nariz e a boca, deixando o queixo à mostra. A camiseta não tinha mangas, era preta e justa o 

suficiente para realçar os músculos. Uma faixa preta e grossa circundava os bíceps, uma segunda, a 

metade dos antebraços, e a terceira, a palma das mãos. Uma capa, também preta e com o final 

recortado em triângulos, descia do cinto e cobria a bunda e a parte de trás das pernas. A calça seria 

verde-escura se Nicolas a tivesse pintado. Por fim, as botas eram de cano alto, pretas e de sola grossa. 

Gostei do desenho porque ele me homenageava. Uma representação heroica, máscula e 

moderna da figura que vocês, humanos, têm de mim. Sem a foice, o capuz ou os dedos esquálidos, 

ainda assim bastante parecida comigo. 

A folha voltou ao bolso do Eduardo, que perguntou ao irmão: 

— Qual é a história dele? 

Nicolas olhou para o rosto de cada garoto e percebeu que todos queriam ouvir a resposta. Mas 

e se eles não gostarem? Se a acharem infantil e sem sentido? A insegurança lhe abateu como uma 

machadada no peito. Infelizmente, ele estava encurralado dentro da van. 

— Bem, ele é filho de um coveiro. — Nicolas pigarreou. — Um dia, se apaixonou por uma 

moça que viu em um velório. Os dois se conheceram e logo começaram a namorar. 

— Quem namoraria a filha de um coveiro? — perguntou Ricardo, rindo. 

— Xiii, cala a boca! — ordenou Eduardo. 

Nicolas respirou fundo antes de continuar. 
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— A moça era filha de um traficante de drogas, um chefão do crime organizado. Ao saber do 

namoro da filha, o pai não hesitou e mandou matar o filho do coveiro. Infelizmente, os capangas 

exageraram e mataram a filha do chefe sem querer. 

Nicolas parou para respirar e para descobrir no rosto dos garotos se estavam gostando do que 

ouviam. Os quatro o fitavam em silêncio e com expectativa no olhar. Vitor, ao volante, parecia 

interessado na história, embora não pudesse olhar para trás. Isso encheu o peito do desenhista de 

confiança. 

— A Morte achou aquilo injusto — prosseguiu Nicolas — e convocou o espírito do rapaz 

para ser o Fantasma Vingador de nossa era. 

— Fantasma Vingador! — exclamou Pedro. — Que nome legal! 

— Ele é rápido, forte e indestrutível — continuou Nicolas, agora entusiasmado. — Tem o 

dom de viajar nas sombras. Mergulhar em uma e sair em outra, tipo teletransporte, sabe?! Ah, e ele 

pode sentir o caráter de uma pessoa só de chegar perto dela, saber se é boa ou má. O Fantasma 

Vingador se vinga de pessoas assassinadas injustamente. Tem sempre um espírito o guiando, 

geralmente o da vítima. 

— Caramba, Nicolas! — exclamou Vitor ao volante. — Adorei essa história! 

— Meu, você tem que desenhar o gibi disso — pediu Miguel. Pedro e Ricardo concordaram 

com acenos de cabeça. Todos pareciam sinceros. 

Nicolas ficou muito feliz com o entusiasmo dos garotos. Olhou para o irmão e o pegou 

sorrindo de orgulho. 

— Você precisa continuar essa história, magrelão — disse Eduardo. — Promete que não vai 

desistir dela? 

Nicolas sorriu. 

— Prometo, Duda. 

— Ei, gente! — gritou Vitor, desacelerando e dando seta para pegar um retorno na rodovia. 

— Estamos chegando. Preparem suas varas de pesca que vem peixe aí. 

Nicolas olhou para fora e só enxergou mato, árvores gigantes e muita escuridão. Na outra 

pista, a que Vitor pegaria, avistou uma estrada de terra logo após uma placa indicando o limite de 

velocidade. 

— Caramba, Vitão! — exclamou Pedro. — Já são dez e meia! Você dirige igual uma velhinha! 

Pensei que tivesse se perdido. 

— Ah, para de reclamar que eu dirigi numa boa e os trou... 

De repente, tudo mudou para Nicolas. 

Ele estava deitado de lado no asfalto, orelha encostada no chão, um tênis sujo de sangue alguns 

metros à frente. Ouvia um zumbido enlouquecedor, como se alguém tivesse disparado uma buzina 

bem perto dos seus ouvidos. Tentou se mexer, mas desistiu ao sentir uma dor excruciante no ombro 

direito, seguido por uma pontada absurda na cabeça. A testa pegava fogo, o que mais lhe doía. 

Conseguiu levantar uma das mãos e tocar num ponto acima das sobrancelhas. 

Os dedos se empaparam de sangue. 

Desesperado e sem entender o que estava acontecendo, começou a arfar. A visão estava um 

pouco embaçada. Ainda assim, enxergava carros parados com os pisca-alertas acesos uns cem metros 

à frente. Pessoas saídas desses carros se aproximavam correndo. Luzes amarelas piscavam 

intermitentes às suas costas. 
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Com muito esforço e sentindo o corpo inteiro explodir em dor, ele se virou para o outro lado 

e arregalou os olhos ao avistar a van destroçada e tombada de lado alguns metros à frente. Cacos de 

vidro forravam a pista. O cheiro de gasolina era forte. A visão entrava e saía de foco a todo momento. 

Estava difícil pensar com clareza. 

O torpor se foi no instante em que ele avistou três corpos caídos no asfalto entre ele e a van. 

Nicolas subiu os olhos e avistou mais um garoto, esse bem próximo e com a barriga virada para cima. 

O peito dele subia e descia lentamente. 

Era o seu irmão. 

— Duda? Duda? — A voz saiu rouca. 

Sirenes soavam ao longe. Alguém, mulher ou criança, chorava alto e estridente. Um senhor se 

aproximou, disse algo para o Nicolas e saiu correndo do seu raio de visão. Nicolas tentou pedir que 

o senhor voltasse, mas uma pontada na cabeça o fez trincar os dentes. 

Eduardo sangrava pelo nariz e mal respirava. 

— Nicolas? — chamou Eduardo, a voz fraca. 

— E-estou aqui, Duda. 

Eduardo virou o rosto na sua direção e sorriu, os dentes sujos de sangue. Os braços dele 

estavam retorcidos de maneira aflitiva e não se mexiam. Ele piscava devagar, como se estivesse com 

muito sono. 

Nicolas tentou esticar o braço para tocá-lo, mas a dor no ombro o refreou. 

— Duda? O-o que aconteceu? — perguntou Nicolas, a dor de cabeça cada vez mais forte. — 

Eu... eu não me lembro de nada. 

— Gostei mesmo da história, magrelão. — A voz de Eduardo soava fina como papel. — 

Gostei do Fantasma Vingador. 

As sirenes soavam a poucos metros agora, logo os paramédicos surgiriam. O burburinho 

crescia ao redor de Nicolas. Pessoas corriam para todos os lados, gritando ordens e suplicando por 

ajuda. Um homem se ajoelhou ao lado de um dos garotos, que Nicolas não reconheceu, e fez o sinal 

da cruz. 

E então eu entrei na história. Caminhei entre os garotos sussurrando seus nomes, um a um. 

As almas de Pedro, Ricardo, Miguel e Vitor se levantaram e começaram a me seguir. Eu ignorava os 

gritos desesperados dos vivos, som que fazia parte do meu trabalho, quase uma trilha sonora do meu 

ofício. 

Aproximei-me de Eduardo, agachei-me e o chamei. Ele sorriu de leve e fechou os olhos para 

nunca mais abri-los. 

Ao perceber o que havia acontecido, Nicolas começou a gritar enlouquecido o nome do irmão. 

Fitei o menino por alguns segundos, insensível ao seu desespero. Naquele momento, não 

enxerguei a mudança que o acometera, ou talvez tenha visto e decidido ignorar por desacreditar que 

um mortal pudesse desenvolver tamanho poder. Dei as costas para o desenhista, já que seu nome 

não estava na minha lista, e segui meu caminho. 

Não me culpe pelas mazelas da vida. Minha participação só se dá no final. Até então, vejo as 

peças se movendo. Sou temida, respeitada, odiada até, eu sei. Minha culpa — se há uma — é a de 

seguir as regras universais. 

O que me leva a Nicolas. 



10 

Seis garotos saíram para pescar na noite de Ano Novo. Apenas o mais novo voltou para casa. 

O universo seguiria seu curso normal... 

...se Nicolas não ousasse desafiar a mim e a tudo que existe. 
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PERGUNTAS 

A curiosidade me fez visitar Nicolas quatro anos após a trágica noite de Ano Novo. Demorei 

a reconhecer o rapaz com dezesseis anos. Nicolas cresceu e encorpou. Músculos forravam o que 

antes era osso aparente. Uma franja desenvolta lhe cobria a testa. Porém, o que mais me chamou a 

atenção era a sombra que o incidia, luto que não parecia ter fim. E isso me frustrou. 

Sonho com o dia em que os vivos me aceitarão senão com alegria ao menos com naturalidade. 

Não é minha intenção que sofram com as consequências do meu trabalho. Quando entenderão que 

seus filhos, seus pais, seus amores e seus amigos não pertencem a vocês, mas sim ao universo? Ame-

os, claro, mas não se tornem dependentes da presença física deles. A única preocupação de deveriam 

ter é a de construírem boas lembranças com todos ao seu redor. 

Aproveito para revelar um segredo: eu permito que levem as lembranças. 

Nicolas havia se mudado para o quarto do irmão, a maneira que encontrara para se manter 

próximo do falecido. O quarto era menor, mais quente, e a vista dava para o sobrado vizinho. Se 

quisesse ver o céu, tinha que se ajoelhar sobre a cama, colocar a cabeça para fora da janela e olhar 

para cima. Nicolas não tivera coragem de tirar das paredes os cartazes de bandas de Rock que seu 

irmão colara, mas isso não o impedira de acrescentar os seus aos espaços vagos. Renato Russo, por 

exemplo, estava espremido entre o Homem-Aranha e o Fantasma Vingador. 

Era esse último personagem que Nicolas desenhava na prancheta naquele final de tarde. Ainda 

estava no começo, a lápis, mas era possível ver o super-herói de pé sobre o parapeito de um edifício, 

a lua cheia ao fundo o delineando. Logo mais, o desenhista o finalizaria com nanquim. Depois, no 

seu antigo quarto onde ficavam o scanner e o notebook, escanearia a folha e coloriria o Fantasma 

Vingador no Photoshop. Por fim, fecharia o arquivo em PDF e o mandaria para a gráfica de sempre, 

mais um cartaz a ser colado na parede. 

Como prometera ao irmão, Nicolas desenvolvera o universo do Fantasma Vingador. A origem 

fora reformulada e enriquecida com detalhes, assim como o perfil de todos os personagens principais 

e os coadjuvantes. Ele os conhecia como se existissem de verdade. A internet lhe fornecera 

informações sobre a profissão de coveiro, bem como o trabalho forense da polícia e o funcionamento 

das facções criminosas. Quando não estava debruçado sobre a prancheta, deitava-se na cama e lia 

dezenas de livros sobre técnicas narrativas e de criação de roteiro. Mais de vinte gibis do Fantasma 

Vingador estavam impressos, dobrados, grampeados e guardados em uma pasta de elástico colocada 

na segunda gaveta do criado-mudo. Não tencionava mostrá-los a um estranho, nem mesmo a um 

editor. As aventuras do Fantasma Vingador existiam para o seu deleite, seu mundo particular. 

— Ei, Nic! Você está aí? — Uma voz feminina o chamava à janela. 

Nicolas se levantou da banqueta, ajoelhou-se em cima da cama e viu uma moça loira de olhos 

verdes na janela defronte à sua. A distância entre os dois era de pouco mais de três metros. 

— Você não devia estar indo para a faculdade? — perguntou Nicolas, estranhando que a 

vizinha estivesse em casa àquela hora. 

— Ah, vou aproveitar que não tem prova hoje e estudarei para as da semana que vem — 

respondeu ela. 

— E o estágio na Folha? Continuam sugando o seu sangue? 

Ela sorriu e fez que sim com a cabeça. 
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— Sangue e lágrimas — exagerou Tamires, colocando os dois braços no batente da janela e 

apoiando o queixo sobre eles. — Mas acho que tenho chance de ser efetivada quando me formar em 

jornalismo. 

— Eu ainda não sei o que vou cursar — disse ele, coçando atrás da cabeça. 

Tamires franziu a testa. 

— Pensei que ia entrar numa faculdade de artes — comentou ela. 

— É um caminho, mas já fiz uma renca de cursos e sei desenhar bem. — Ele deu de ombros 

e depois colocou os braços no batente da janela. — Não sei se desenhar é a melhor maneira de ganhar 

dinheiro na vida. 

— Bobagem — disse ela, varrendo o ar com uma das mãos. — O importante é fazer o que 

gosta. Dinheiro é consequência somada com um pouco de sorte. — Tamires olhou na direção da 

garagem do sobrado de Nicolas. — Sua mãe já chegou? 

Nicolas arqueou as sobrancelhas e sorriu do absurdo. 

— Às seis da tarde de uma segunda-feira? — questionou ele. — Tá brincando, né?! Ela deve 

chegar lá para as onze da noite. 

— Ela continua meio workaholic, né?! — Tamires fez cara de quem sentia pena de Nicolas. 

— Meio? Ela é inteira workaholic! — exclamou ele, coçando atrás da cabeça em seguida. — 

Ainda mais agora, em época de campanha. 

— É fuga, Nic. Por causa do Eduardo e... — Tamires se calou, fechou os olhos e suspirou, 

desanimada. 

Pronto, fora dito, o nome que espantava toda a alegria do mundo. Tamires abaixou os olhos e 

deixou os ombros caírem junto ao corpo. Nicolas engoliu em seco e fitou um ponto indefinido na 

parede do sobrado dela. Procurou rapidamente um assunto novo na cabeça, mas não encontrou nada 

que pudesse apagar a nuvem escura que estacionava sobre os dois. 

— Quanto tempo levamos para dizer o nome dele? — perguntou Tamires, apertando as 

sobrancelhas. 

— Acho que uns cinco minutos — respondeu Nicolas, balançando a cabeça de leve. — Nosso 

recorde foi de doze. 

Ela sorriu com tanta tristeza que seria como se estivesse chorando. 

— Sonhei com ele, Nic — comentou Tamires, a voz começando a embargar. 

— Eu, bem, sonho de vez em quando — mentiu Nicolas, desviando seus olhos do dela. Ele 

sonhava com o irmão quase todas as noites. 

— Outro dia saiu na Folha uma matéria sobre um acidente de carro que matou cinco jovens 

— disse Tamires, suspirando e apoiando a cabeça em uma das mãos, cotovelo no batente da janela. 

— Comecei a chorar na redação. Tiveram que me trazer um copo de água com açúcar. — Ela apertou 

as sobrancelhas de leve. — Eu daria tudo para escutá-lo tocando violão mais uma vez. 

Nicolas olhou para trás e avistou o violão encostado na parede atrás da porta. 

— Eu também — disse ele, tão baixo que ela não o ouviu. 

— Sabia que ele compôs uma música para mim? — Ela sorriu à lembrança, um sorriso cheio 

de tristeza. — Achei meio parecida com Eduardo e Mônica, mas tudo bem, fiquei na minha, afinal 

não se discute com fã de Legião Urbana. 
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— Eu já ouvi essa música. É muito bonita — comentou Nicolas. Uma lágrima escorreu dos 

olhos dela e Nicolas se segurou para não a acompanhar. — Tem que seguir com a vida, Tamires. 

Encontrar outro namorado e ser feliz. 

Ela o encarou como se ele tivesse dito que o céu era verde. 

— Fala o irmão que se esconde nos desenhos — disse ela. 

— Ei, eu não me escondo nos desenhos — protestou, sem muita convicção. — Tenho alguns 

amigos, vou para o colégio e... e... — Nicolas parou de falar, fechou os olhos e jogou os braços para 

cima, abaixando-os na sequência. Sabia muito bem o que ela queria dizer. — Tá bom. Nós dois 

precisamos seguir em frente. 

Tamires respirou fundo e cruzou os braços. 

— Saí com um cara da faculdade no mês passado. Mas, não sei. — Ela começou a balançar a 

cabeça em negativa. — É difícil amar novamente quando já se encontrou o companheiro perfeito. 

Nicolas cruzou os braços sobre o parapeito da janela. Será que todos os casais que se amam 

assim sofrem do mesmo jeito quando um deles morre?, perguntou-se. 

Eu sei a resposta, mas prefiro não dizer para não te entristecer. 

— E você? Conseguiu se lembrar de algo? — perguntou Tamires, mudando de assunto, mas 

nem tanto assim. 

Nicolas fez que não com a cabeça e olhou para dentro do quarto, precisamente para uma pilha 

de jornais enfiados num nicho do criado-mudo, abaixo da gaveta. Foram publicados nos dias 

seguintes à morte de Eduardo e dos quatros garotos. Nicolas os comprara porque queria descobrir o 

que havia acontecido. Mas os jornais resumiram tudo como um “terrível acidente”. A polícia 

investigara — e muito, afinal o pai de Vitor era um dos policiais envolvidos no caso —, mas ninguém 

descobrira o que acontecera naquela noite de Ano Novo. Teria sido um carro que os jogara contra o 

guard-rail? O pneu furara e os fizera tombar? O motorista sofrera um mal súbito? Não havia uma 

resposta concreta, apenas conjecturas. 

A única pessoa que poderia saber a verdade sofrera amnésia. Nicolas se lembrava de Pedro 

dizendo que eram dez e meia da noite quando Vitor dera seta para pegar o retorno que levaria à 

estrada de terra. O apagão acontecera segundos depois. O relatório dos paramédicos dizia que as 

ambulâncias chegaram pouco depois das onze e meia, hora em que Nicolas havia acabado de acordar. 

Ou seja, a verdade estava oculta naquela hora perdida na mente do desenhista. 

Havia algumas estranhezas no acidente, como, por exemplo, a van ter capotado no sentido de 

volta para São Paulo. Significava que os garotos voltavam do lago, talvez nem chegaram a pisar na 

água. Algo os fizera desistir da pesca? Viram alguma coisa que os assustara? Outro detalhe que tirava 

o sono do desenhista era os analistas terem concluído que a van estava em altíssima velocidade 

quando capotara. Mas Vitor dirigia com prudência e só pisaria fundo se tivesse um motivo. 

— Tudo continua em branco entre as dez e meia e as onze e meia daquela noite — respondeu 

Nicolas, voltando a olhar para Tamires. — Num segundo, Vitor dá seta para pegar a estrada de terra; 

no outro, estou com a cara no asfalto, sangrando por tudo que é buraco, uma ferida enorme na testa. 

— Na outra via — completou ela. 

— Exatamente, estávamos voltando para São Paulo — disse Nicolas. — Não me lembro de 

ter visto o lago. 

Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, perdidos em suas lembranças tristes. 
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— Não devia ter deixado ele ir pescar — comentou Tamires, olhos marejados. — Ele me 

perguntou se podia, e eu disse que tudo bem. 

— Nem vem se culpar, Tá. — Nicolas apontou o dedo para ela. — Eu já faço isso demais e 

sei que estou errado. 

— É difícil seguir em frente, Nic. — Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Ela a enxugou 

com o dorso da mão. — É difícil dar adeus. 

— A lua não fica cheia em uma noite só — disse Nicolas, dando de ombros. 

— É, ele soltaria um ditado assim — confirmou ela, enxugando as lágrimas com o dorso da 

mão. 

Uma pontada na cabeça fez com que Nicolas levasse uma das mãos à testa. 

— Espere só um segundo. — Nicolas desceu da cama, abriu a primeira gaveta do criado-mudo 

e pegou um tubo de remédios. Tomou dois comprimidos sem água. — As crises pioraram na semana 

passada — disse ao voltar à janela. — Acho que ando desenhando demais. 

— Devia descansar, Nic. Passear um pouco. Conselho do meu pai. 

Nicolas sorriu de leve. 

— Tenho consulta com ele na semana que vem. Provavelmente, vai aumentar a dose do 

remédio. — Outra pontada na cabeça, um pouco mais forte. Nicolas levou a mão à testa e apertou 

as sobrancelhas. — Eu vou deitar um pouco. Minha cabeça está explodindo! 

— Quer que eu ligue para o meu pai? — perguntou ela, preocupada. 

— Não precisa. Ele já me disse que... — Nicolas trincou os dentes por causa da dor — terei 

que conviver com essa porcaria de dor de cabeça para sempre. 

A dor diminuiu o suficiente para ele parar de fazer careta. Tamires lhe fez um sinal de tchau 

com a mão antes de fechar as cortinas da janela. 

Nicolas se jogou de cara no travesseiro e fechou os olhos. A dor vinha a intervalo de ondas. 

Ele adormeceu e acabou sonhando com o irmão. No sonho, Eduardo tocava a música que compusera 

para a namorada. 

Não podia haver música mais bela. 

• • • 

Solange chegou em casa por volta das dez horas da noite. Estava tão cansada que daria um 

dedo do pé por oito horas de sono interrupto. Não se lembrava da última vez em que isso acontecera. 

Férias? Um mito para ela. Finais de semana? De trabalho. Assim que fechou a porta da sala, jogou a 

maleta com o notebook sobre o sofá, o blazer no encosto da cadeira da mesa de jantar e foi para a 

cozinha. Abriu a geladeira e descobriu que seu filho havia lhe deixado macarrão à bolonhesa num 

prato coberto com filme plástico. 

A culpa lhe abateu. Ela se perguntou que porcaria de mãe deixava o filho sozinho em casa o 

dia inteiro, responsável por fazer o próprio almoço e jantar? Prometeu a si mesma que compensaria 

no final de semana. Mas quando sábado e domingo chegassem, ela trabalharia em casa, leria e-mails 

no celular e responderia às mensagens do homem que a contratara, como sempre fazia. 

Na época em que Eduardo estava vivo, Solange assistia a filmes e séries com seus filhos, 

passeava com eles no Ibirapuera e os levava para jantar fora (geralmente em uma pizzaria, prato 

favorito do Eduardo). Ela sabia se estavam atrasados nas lições de casa e que notas tiravam nas 
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provas. Conhecia o nome da maioria dos amigos deles e até das namoradinhas. Fora ela quem 

ensinara Nicolas a andar de bicicleta, e Eduardo a dirigir, apesar de ser menor de idade. 

Ela pegou o prato que Nicolas lhe deixara e o colocou no micro-ondas sem a película. Digitou 

dois minutos e se sentou na cadeira da cozinha para esperar. O som do aparelho era a única coisa que 

se ouvia no sobrado inteiro. Olhou para cima e deduziu que o filho estivesse dormindo. Fazia duas 

semanas que ele se deitava antes das dez horas da noite. Será a dor de cabeça?, ela se perguntou. No 

sábado passado, ela espiara o frasco de remédios que ele guardava no criado-mudo e se assustara ao 

descobrir que o conteúdo, suficiente para durar até o final do mês, estava quase acabando. 

Comeu o macarrão em poucos minutos. Subiu para o segundo andar e abriu a porta do quarto 

do Nicolas para vê-lo. Por um segundo achou que era o filho falecido quem estava deitado ali e se 

esperançou da ilusão. Deitado de costas para a porta, Nicolas era muito parecido com Eduardo. 

Solange fechou a porta delicadamente e foi para o seu quarto. Colocou o celular no carregador 

sobre o criado-mudo. Tirou da gaveta o pijama e, antes de jogá-lo na cama, sentiu a garganta fechar 

e os olhos arderem. A tristeza de ter perdido o filho vinha sem aviso e, às vezes, como um rolo 

compressor. Ela faria de tudo, tudo mesmo, para voltar no tempo e impedir que a van partisse da 

frente de sua casa. Sentou-se na cama e tentou abafar o choro com as mãos. Não queria acordar 

Nicolas. 

Acabou dormindo com o pijama nas mãos. 

• • • 

Marcos viu e fez muitas coisas na vida que fariam a maioria das pessoas vomitarem. Porém, 

nem ele estava preparado para o horror que o abordou naquela madrugada. Ele saía de um prostíbulo 

nos arredores do Jardim Vila Formosa quando, no caminho para casa, viu uma criatura — ele não 

sabia que outro nome usar — saltar o muro do Cemitério da Vila Formosa e cair de pé na calçada. 

No susto, Marcos correu como um louco pelas ruas vazias do bairro. Nem chegara a ver direito 

a criatura, mas o pouco que vira lhe revirara o estômago. Tomava o caminho de casa, mas se avistasse 

uma igreja aberta — nem que fosse uma janela de banheiro —, entraria nela e só sairia da casa de 

Deus quando o sol estivesse a pino. 
Alguns quarteirões depois, ele se arrependeu de estar acima do peso, de não ter feito muitos 

exercícios em seus quarenta e cinco anos de vida. Arfava e sentia pontadas tão fortes no peito que 

achou estar sofrendo um infarto. Precisava parar de correr antes que desmaiasse. Mas seus instintos 

lhe diziam que a criatura ainda o seguia. 

Avistou um beco alguns metros à frente, escuro e sinistro, mas que encurtaria o caminho para 

casa. Resolveu arriscar. Na metade do trajeto, foi vencido pela exaustão. Parou de correr, dobrou-se 

para frente, jogou as mãos sobre as pernas e inspirou uma tonelada de ar. O beco fedia a mijo e 

excrementos, ainda assim ele abençoou o ar que entrou em seus pulmões. O suor escorria pelo rosto 

e pingava no chão em gotas grossas. Ele olhou para trás, a barba por fazer roçando no ombro, e não 

avistou a criatura. Teria fugido ou tudo não passara de alucinação? 

Colou as colas em um muro e fechou os olhos por alguns segundos. O coração se aquietava 

conforme ele respirava mais devagar. Ao abrir os olhos, descobriu-se sob a luminária amarela e 

solitária de um poste, a única fonte de luz no beco inteiro. 

— É inútil tentar fugir de mim. — A voz rasgou a mudez da noite. 
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Marcos arregalou os olhos e descolou as costas do muro. Procurou em volta o homem — a 

voz era de um — que dissera aquelas palavras, mas não avistou ninguém. Por instinto, levou a mão 

para as costas e puxou o revólver da cintura. Embora não soubesse para onde apontar, sentia-se mais 

seguro com a arma em mãos. 

— Quem... quem é você? — perguntou Marcos, a voz trêmula. 

O vento uivou. Algo roçou em um dos seus pés e o fez gritar, um rato. 

— Sou a noite — disse a voz às suas costas. 

Marcos se virou no susto, esticou os braços trêmulos e apontou o revólver para a origem da 

voz. Piscou várias vezes antes de perceber que mirava uma caçamba cheia de sacos de lixo. 

— O que quer de mim? — perguntou Marcos, sem saber para onde olhar. Ele está escondido nas 

sombras, nos cantos escuros onde a luz do poste não alcança. — O que eu fiz? 

— Você matou. É um assassino. — A voz parecia vir de todos os lugares. 

Marcos estava a ponto de entrar em pânico, de cair de joelhos e implorar pela vida. Mas aí 

pensou que se o homem o quisesse morto, já teria feito. A conclusão o acalmou um pouco. 

— Eu paguei pelo crime — disse o bandido, olhando ao redor. — Doze anos de detenção. 

— Não pagou por todos. Há sangue mais novo em suas mãos. Sangue jovem. — A voz veio de 

um lugar fixo agora, de uma sombra densa alguns metros à frente. Marcos engatilhou o revólver e 

engoliu em seco. — Quem mais você matou? 

— Quem é você, desgraçado? — perguntou o bandido, entredentes. 

Ele conseguiu discernir uma silhueta na sombra. Só podia ser do homem. Era grande, uns dois 

metros de altura. Parecia estar vestido com uma fantasia de... seria de Drácula? 

— Sou a sombra e o medo — respondeu o fantasiado. — O troco para os violentos e a justiça 

dos que se foram. Sou a foice, a guilhotina, o seu algoz. Sou o arrependimento, a consequência, a 

justiça severa. Sou o invocado. A retaliação. 

Marcos balbuciou alguma coisa, mas nada havia a ser dito. As palavras do fantasiado não 

faziam o menor sentido. Ele está tirando uma com a minha cara. 

O bandido chegou ao seu limite. Apontou o revólver para a silhueta e atirou três vezes. Os 

disparos ecoaram pelo beco e feriram seus ouvidos. 

A silhueta nem se mexeu. 

— Sua alma é impura — rosnou o fantasiado antes de sumir num piscar de olhos. 

Para onde ele foi? 

Desesperado, Marcos começou a olhar ao redor, cerrando a vista para tentar enxergar no 

escuro. 

O fantasiado apareceu em frente à porta dos fundos de um estabelecimento. A luz do poste o 

iluminava do peito para baixo, revelando boa parte da fantasia. A camiseta preta era feita de um tecido 

tão escuro que tornava impossível ver os relevos do seu corpo. Uma faixa preta envolvia os braços, 

outra os antebraços e a terceira as mãos. Do cinto de couro com fivela de metal escorria uma capa 

preta, mesmo tecido da camiseta e das faixas, cobrindo a bunda, a parte de trás das coxas e das pernas. 

A calça era verde escura, de tecido grosso. Botas de cano alto e sola grossa completavam o figurino. 

— Onde encontro Raul Piedade? — perguntou o fantasiado. 

Marcos cerrou os olhos de leve. Aquele nome era encrenca. 

— Raul? Não, não sei quem é... 

— Não minta para mim! — rosnou o fantasiado. 
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Marcos cambaleou alguns passos para trás. 

— Eu... eu não o vejo faz tempo, cara — sussurrou o bandido. 

O fantasiado deu um passo à frente. Os nervos de Marcos se contorceram quando ele percebeu 

que o homem usava um capacete branco e polido cobrindo o rosto. Não dava para ver direito porque 

a sombra ainda escondia a cabeça dele. 

— Última vez — disse o fantasiado. — Onde o encontro? 

Marcos engoliu em seco. 

— Ele... ele vai me matar se souber que... 

— Ele não vai fazer nada pior do que eu faria com você. 

Só havia uma saída para Marcos. O fantasiado estava perto o suficiente. O bandido se encheu 

de coragem, apontou o revólver com as duas mãos e atirou mais duas vezes. Para seu espanto total, 

as balas soltaram faíscas ao atingirem o peito dele. Ele não é deste mundo! 

O fantasiado pulou para trás e desapareceu na escuridão do beco. Marcos olhou para todos os 

lados, procurando-o desesperadamente. Ele é um fantasma! Um fantasma! 

Uma mão pegou sua cabeça por trás e a jogou contra o muro com tanta força que seu nariz 

quebrou. Marcos urrou de dor. O fantasiado continuou pressionando seu rosto contra o muro. A dor 

era excruciante. 

— Onde encontro Raul? — perguntou o fantasiado mais uma vez. 

Marcos sentia o gosto de sangue. Era difícil falar com o rosto prensado daquele jeito, ainda 

assim ele conseguiu responder: 

— T-tem um bar na... Vila Formosa, numa e-esquina da Avenida... Eduardo Cotching. N-não 

tem nome, mas o lugar fica em cima de um salão de festas. T-tem uma academia na outra esquina. 

Raul... Raul frequenta o lugar. Não falo com ele há anos! O... o desgraçado me sacaneou! 

O fantasiado mantinha a pressão. 

— P-por favor, não me mate! — implorou Marcos, a voz chorosa. — Por mim, você pode 

quebrar a cara daquele cretino. 

Depois de alguns segundos, o fantasiado o soltou. 

Marcos caiu de joelhos e levou as mãos ao nariz estourado. Sangue empapava ao redor da boca 

e o queixo. Seus olhos lacrimejavam de dor e de medo. Gastando os últimos resquícios de coragem, 

ele ousou olhar para o seu agressor. 

Devia ter ficado de olhos fechados. 

Sem tirar os olhos dele, o fantasiado caminhava de costas em direção às sombras. O capacete, 

agora bem visível à luz do poste, era uma máscara que parecia feita de mármore. Ia da nuca à boca, 

cobrindo toda a parte de cima da cabeça e as laterais. O formato não deixava dúvidas, era uma máscara 

de caveira. 

— Q-quem é você? — perguntou Marcos mais uma vez. 

O mascarado foi engolido pelas sombras e sumiu. Segundos depois, quando Marcos não 

esperava mais por resposta, ouviu ele responder: 

— Sou um fantasma. Sou a vingança. 

Ao ter certeza de que o monstro fora embora, Marcos, enfim, conseguiu vomitar. 
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ROTINA 

O despertador soou às seis da manhã. Ao se levantar, Solange descobriu que havia dormido 

com a roupa com que fora trabalhar no dia anterior, o pijama em mãos. Não era a primeira vez que 

isso acontecia, e ela desconfiava que não seria a última. Colocou sobre a cama a roupa que usaria, 

tomou um banho rápido, trocou-se e se maquiou, tudo em menos de quinze minutos. Tirou o celular 

do carregador e o ligou. As mensagens e e-mails recebidos durante a noite e a madrugada começaram 

a pipocar na tela, sessenta e dois ao todo, número abaixo da média para os padrões da sua vida. Por 

fim, calçou os sapatos e saiu do quarto se sentindo pronta para matar os leões do dia. 

Tenho apreço especial pelos viciados em trabalho. Talvez por eu ser a maior workaholic da 

existência, sem nunca ter tirado um mísero segundo de folga, entendo Solange e seus similares muito 

bem. 

Antes de descer, abriu a porta do quarto do filho bem devagar e o pegou dormindo, os lençóis 

enrolados ao redor da cintura. Decidiu que lhe faria um agrado. Desceu a escada correndo e foi direto 

para a cozinha. Picou uma fatia de mamão, passou margarina em algumas torradas, coou café e o 

misturou com leite morno em uma xícara grande. Colocou tudo sobre a mesa para que Nicolas tivesse 

apenas o trabalho de comer. Era o mínimo — na verdade, menos que o mínimo — que poderia fazer 

por estar chegando tarde do serviço todos os dias. 

Olhou as horas no relógio de pulso e descobriu que estava atrasada para uma reunião com seu 

chefe. Comeu as torradas de pé enquanto enchia uma xícara com café puro, sem açúcar ou adoçante. 

Abriu a bolsa e a revirou procurando a chave do carro. Não a encontrando, abriu as gavetas e as 

portas do armário da cozinha. Nicolas chegou no instante em que ela, ajoelhada no chão, revirava as 

panelas debaixo da pia. 

— O que está procurando? — perguntou ele, ainda de pijama. 

— As chaves do carro — respondeu ela, enfiando a mão no armário para tatear o fundo. 

— Já olhou dentro da geladeira? — perguntou ele, sentando-se à mesa. 

— Engraçadinho — disse ela, levantando-se e batendo as mãos umas nas outras como se 

estivessem sujas de pó. 

Nicolas apontou para a comida à sua frente. 

— Isso é para mim? — perguntou ele. Solange sorriu e fez que sim com a cabeça. — Poxa, 

obrigado. — Ele pegou uma torrada e a mordeu. Enquanto mastigava, apontou o dedo para a 

geladeira. 

Solange cerrou os olhos de leve para o filho, procurando qualquer sinal de brincadeira no rosto 

dele. Nicolas parecia falar sério. Então, ela abriu a geladeira e arregalou os olhos de surpresa ao avistar 

a chave do carro entre a jarra de suco de laranja e o pote de margarina. Pegou-a e a mostrou para o 

filho. 

— Como você sabia? — perguntou ela, abismada. 

Sem pressa para responder, ele deu mais uma mordida na torrada, mastigou o pedaço e o 

engoliu antes de responder. 

— Você esqueceu a chave no micro-ondas na sexta-feira. — Ele deu de ombros. — Agora era 

a geladeira ou o forno. 
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Sim, ela havia esquecido a chave do carro no micro-ondas na sexta-feira porque estava atrasada 

para uma reunião. Que dia eu não estou com pressa? 

Solange enfiou a chave no bolso da calça, pegou a xícara que deixara sobre a bancada e a 

entornou num gole só. O café já estava frio, e ela fez uma careta por achar o gosto ruim. Em seguida, 

deixou a xícara dentro da pia para que a diarista a lavasse. 

— Deixei recado para a Cida num papel lá na mesa da sala — avisou Solange, pegando a bolsa 

da mesa e a pendurando no ombro. — Reforça que ela precisa limpar melhor as janelas lá de cima. 

— Pode deixar. — Nicolas bebeu um gole do café com leite. 

Ela caminhou para sair da cozinha, mas parou ao se lembrar de mais uma informação. Voltou-

se ao filho e disse: 

— Ah, soube que os ônibus entrarão em greve hoje e... 

— Já liguei para o Diego — cortou Nicolas. — O Walter vai me levar para o colégio. 

— Ótimo, ótimo! — Ela olhou as horas no relógio de pulso. — Tenho que ir. 
— Mas você nem comeu direito, mãe. 

— Tô atrasada! — frisou, fazendo uma careta de urgência. 

Nicolas balançou a cabeça em negativa. 

— Você vai acabar sofrendo um stress — disse ele, olhando para o prato com o mamão 

picado. 

— Se não estiver na minha agenda, não vou — brincou ela. Ao perceber que o filho estava 

mesmo preocupado com ela, deixou os ombros caírem junto ao corpo e disse: — É ano eleitoral, 

filho. A campanha já começou a todo vapor. Descansarei depois de outubro. Beijos e tchau. 

Ela fez um sinal de tchau com a mão, balançando os cinco dedos, antes de sair da cozinha. 

Solange saiu de casa como se cuspida da porta, entrou no carro e apertou o botão do controle 

remoto preso no quebra-sol. O portão automático começou a subir. Enquanto aguardava a subida 

completa, fechou os olhos ao sentir um aperto conhecido no coração. Era a culpa novamente, 

chamando-a de péssima mãe. Vou compensar depois das eleições, prometeu para si mesma pela milionésima 

vez, embora, no fundo, soubesse que não compensaria. 

Engatou a ré e saiu da garagem. Antes de chegar à esquina, ligou o rádio em uma estação de 

notícias. 

— A polícia organizou uma passeata para as três da tarde de hoje contra o que chamam de 

acusações difamatórias do candidato ao governo do Estado, Josias Veiga — disse o repórter da rádio. 

— O candidato promete passar um pente fino nas duas corporações, civil e militar, e limpá-las do 

que ele chama de “epidemia da corrupção”. Os policiais acreditam que, se eleito, Josias Veiga 

promoverá uma avalanche de demissões e... 

Ela desligou o rádio e mordeu os lábios de raiva. 

— Droga! — disse antes de afundar o pé no acelerador. 

• • • 

Sentado em sua cama, Nicolas amarrava o tênis quando ouviu dois toques de buzina soando 

na frente de casa. Era o sinal de Walter dizendo que chegara para levá-lo ao colégio. Vestido com o 

uniforme verde e branco do colégio, Nicolas pegou a mochila sobre a cama, pendurou-a em um dos 

ombros e saiu do quarto. Ao abrir a porta do sobrado, avistou o conhecido Pálio azul de Walter 

estacionado em frente ao portão. 
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Entrou no carro pela porta de trás e colocou a mochila no colo. 

— Bom dia, Walter — disse ao homem ao volante. — E aí, Diego? Como foi o final de 

semana? — perguntou ao rapaz sentado no banco da frente. 

Os dois lhe deram bom dia. Descobria-se que Walter e Diego eram pai e filho só de olhar, tão 

parecidos que fazia as pessoas se perguntarem o que o rapaz puxara da mãe. Ambos altos, ruivos e 

com o mesmíssimo corte de cabelo, a franja virgulada para a esquerda. 

— Foi legal — respondeu Diego, virando-se para trás. — Você viu o programa sobre a 

Segunda Guerra que passou ontem no History Channel? 

— Não vi — respondeu Nicolas sem entusiasmo. 

— Meu, foi muito bom. — Diego balançou a cabeça em afirmativa. — Teve algumas 

informações imprecisas, como o número de mortos na Normandia, mas de resto foi bem legal. 

— Vou ver se assisto à reprise — mentiu Nicolas, virando o rosto na direção da janela. 

Nicolas e Diego se conheciam desde que eram bebês. Cresceram e estudaram juntos quase que 

em todas as séries. Ainda assim, não podiam ser mais diferentes. Diego amava a vida militar. Isso não 

seria um problema se ele falasse ou se interessasse por outros assuntos. De um jeito ou de outro, 

todas as conversas com ele convergiam para helicópteros militares, bazucas ou alguma guerra 

acontecendo num canto do planeta. 

Você deve pensar que eu adoro a guerra. Está errado. Nada pode ser pior para mim do que 

trabalhar durante uma. Pense bem, você fica feliz em receber uma pilha homérica de serviços 

urgentes? Tudo de uma vez, prazo apertadíssimo e sem um milionésimo de segundo para descanso? 

Durante uma guerra, mal sei quem estou levando, que história aquela alma tem para me contar! Fora 

que não há ambiente mais negativo e baixo astral do que um campo de batalha. Para piorar, não 

recebo por hora extra. 

Eles passavam pelo centro da Vila Formosa. A Praça Sampaio Vidal estava alguns metros à 

frente, com suas árvores de copas largas impedindo a luz do sol de tocar o solo. 

Nicolas nasceu e cresceu naquele bairro; para ele, uma joia na zona leste de São Paulo. Famílias 

existiam ali a gerações. A violência era baixa, apesar de ter lá seus índices de criminalidade, 

principalmente tráfico de drogas e roubo de veículos. As casas e sobrados eram iguais aos de qualquer 

bairro de classe média da cidade, a maioria com portão de ferro alto, garagem coberta para um ou 

dois carros e corredor lateral levando ao quintal dos fundos. O shopping vivia cheio e tinha de tudo, 

de cinema moderno a hipermercado com estacionamento coberto. O Centro Esportivo, Recreativo 

e Educativo do Trabalhador, mais conhecido como CERET, um parque com piscina pública e 

quadras poliesportivas, atraía um grande público no verão. O bairro contava com restaurantes para 

todos os bolsos, academias, bares e danceterias. Podia-se nascer e morrer na Vila Formosa sem 

precisar sair dela. 

— E como vai a dor de cabeça, Nicolas? — perguntou Walter, olhando-o pelo espelho 

retrovisor. 

— Ainda me fazendo suar de vez em quando. 

— O Doutor Dalton não tem como ajudar mais? — perguntou Walter. 

Dalton era o pai de Tamires e médico de Nicolas desde o acidente. 

— A lesão no meu cérebro não tem como ser resolvida nem com cirurgia. — Nicolas sabia 

muito bem o que Walter queria perguntar. — Eu... ainda não me lembro de nada sobre a morte do 

seu filho, Walter. A última lembrança que tenho é do Vitor dando seta para sair da rodovia. 
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Walter olhou pelo espelho retrovisor e sorriu para Nicolas. 

— Não precisa fazer essa cara. Eu sei que você se esforça para lembrar. 

Nicolas suspirou e abraçou a mochila no colo. 

— Vitor dirigia muito bem — disse Nicolas. — Seja lá o que tenha acontecido, não foi culpa 

dele. 

Por mais que Nicolas e Solange sofressem com a perda de Eduardo, Walter sofria ainda mais, 

afinal fora o seu filho mais velho quem dirigira a van. Por sinal, o veículo fora emprestado pelo seu 

irmão, tio de Vitor e de Diego. Para agravar o sentimento de culpa, Walter costumava pescar com 

seus filhos naquele lago. Ou seja, em todas as hipóteses para o acidente, sua família tinha um pouco 

de responsabilidade pela morte dos cinco garotos. 

Walter estacionou em frente ao colégio. Nicolas desceu primeiro. Diego demorou a descer 

porque a alça da mochila se enroscou no freio de mão. 

Nicolas se abaixou e colocou os dois braços na janela do passageiro. Abriu a boca para se 

despedir de Walter, mas se calou ao ver a pistola na cintura dele. 

Walter notou o olhar do garoto. 

— Eu geralmente deixo a pistola na delegacia — disse Walter. — Mas daqui vou direto para 

uma ocorrência. 

— Pegue uns bandidos por mim — disse Nicolas, ajeitando a mochila no ombro. 

— Vou tentar. — Walter apontou o dedo para Nicolas. — Peça à sua mãe para convencer o 

Josias a não demitir metade da força policial se for eleito governador. 

— Ela é assessora de imprensa dele — lembrou Nicolas. — Não sei se vai conseguir convencer 

o cara de qualquer coisa. E pelo que soube, ele só vai dar mais poder à corregedoria. 

Walter seriou o rosto. 

— Josias não é como o pai dele, Nic. — Walter deu partida no carro. Nicolas se afastou da 

janela. — Boa aula, garotos. 

Em seguida, arrancou, deixando o desenhista com uma pulga atrás da orelha. 

— Seu pai não gosta do Josias Veiga? — perguntou Nicolas a Diego, sem tirar os olhos do 

carro de Walter, que se aproximava da esquina. 

— Sei lá — respondeu Diego, dando de ombros. — Só sei que ele vai votar no Cabral. 

Os dois se viraram em direção ao portão do colégio. 

Nicolas deu um passo à frente, mas parou ao ser assolado por uma visão do divino. Uma jovem 

que, de acordo com ele, seria uma anja em visita à Terra caminhava em direção à entrada do colégio 

ao lado de duas simples mortais. 

— Ela está mais linda hoje — comentou Nicolas sem tirar os olhos da moça. 

Se até agora você achou que as paixões de Nicolas se resumiam a desenhos e histórias, 

enganou-se. Apresento-lhe Kaoline, a grande paixão do contador de histórias. A bela moça de traços 

indígenas lhe arrebatou o coração no dia em que ele a vira pela primeira vez deslizando pelos 

corredores do colégio. E quando no ano seguinte ela caiu na sua turma, foi o êxtase. Nas manhãs de 

aula, sempre na entrada do colégio, havia um ritual a ser cumprido: Nicolas acompanhava a sua musa 

caminhando com as amigas e cruzando o portão como se o tempo transcorresse em câmera lenta. 

Ele estava tão embasbacado pela garota que não reparou que ela mudara de direção e se 

aproximava sorrindo. 

— Oi, Nicolas, tudo bem? — disse Kaoline. 
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— Oh, o-oi. — Foi só o que ele conseguiu dizer. 

Kaoline tinha o dom de fazer com que o desenhista se esquecesse de respirar. Os olhos dela, 

grandes e pretos, o embriagavam. E o perfume que ela exalava, uma mistura de rosas com maresia, 

atiçava seus hormônios. 

— E então? Você tem o livro? — ela perguntou, e pelo tom parecia que não fora a primeira 

vez que perguntara. 

— Q-que livro? — questionou Nicolas, sorrindo de modo abobado. 

— Memórias Póstumas de Brás Cubas. É para o trabalho da professora Cíntia. — Ela franziu 

a testa. — Você estava me ouvindo? 

— Ah, claro, o livro! — Nicolas começou a mexer as mãos para todos os lados, como se 

tivesse esquecido a função delas. — Eu tenho, quer dizer, não tenho, mas meu tio tem. Vou pedir 

emprestado a ele. 

Os dentes dela eram branquíssimos. Os lábios, carnudos e vermelhos. Ele desejou saber que 

gosto tinha aquela boca perfeita. 

Preste atenção no que ela diz, ele gritou para si, e foi atendido. 

— Que bom! — ela disse, aliviada. — Acredita que não o encontrei na biblioteca? Sabe como 

é a professora: quem fica sem entregar o trabalho no prazo, leva zero na hora. 

— Eu já li, e é bem legal para quem gosta do estilo clássico. 

Ela sorriu de novo. Os cabelos de Kaoline, lisos e compridos, moviam-se lentamente fio a fio, 

como se dançassem exclusivamente para seu deleite. 

Nicolas se beliscou e parou com os devaneios. 

— Se o livro for bom, aí eu compro — disse Kaoline. — Adoro ler livros mais de uma vez. É 

como se a história fosse sempre outra ao reler. Obrigada, Nic. 

Todos o chamavam de Nic, mas as três letras vindas daquela boca soavam como um canto 

mágico. 

Kaoline se voltou às amigas e entrou no colégio. 

— D-de nada. Estou às ordens — disse muito tempo depois de ela já ter ido embora. 

Ao retomar o controle do corpo, Nicolas pegou o amigo segurando a risada. 

— Que foi? — perguntou a Diego, irritado. 

— Achei que você fosse ter um treco — respondeu Diego, sorrindo maroto. 

— Ah, nem comece! — Nicolas começou a andar em direção ao portão do colégio. — Vamos 

entrar. 

• • • 

Walter estacionou em uma das três vagas da farmácia. Tinha consciência de que estava atrasado 

para uma ocorrência, mas se não comprasse logo os itens que sua esposa lhe pedira acabaria 

esquecendo. Entrou no estabelecimento, pegou uma das cestas de plástico posta ao lado da entrada 

e, conforme percorria os corredores, pegava os produtos seguindo a ordem em que os encontrava: 

absorvente, acetona, shampoo anticaspa e uma cartela de remédio para dor de cabeça, item 

obrigatório de qualquer policial. 

A moça do caixa tinha tantas espinhas na cara que ele se perguntou porque ela não usava um 

dos produtos da farmácia. Devia conhecer os melhores para acne. Enquanto ela ticava o código de 
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barra de cada produto, ele rememorava o caso que solucionara no dia anterior: a prisão de dois 

traficantes de drogas agindo dentro de uma escola municipal. 

O tráfico de drogas se espalhava pelo bairro como uma epidemia. A culpa era de uma facção 

criminosa que crescera os olhos para cima da Vila Formosa e dos bairros adjacentes. Para piorar, 

rolavam boatos de que alguns dos seus colegas prestavam serviços para esse grupo, dificultando assim 

a solução de casos e sumindo com provas. Walter suspeitava de dois ou três colegas, mas não podia 

nem sonhar em dizer o nome deles em voz alta, não sem provas. 

— Deu cento e dez Reais — disse a moça do caixa. 

O preço era um absurdo, mas ele não devolveria os produtos porque estava sem tempo de ir 

a outra farmácia. Pagou em três vezes no cartão e saiu carregando duas sacolas plásticas pequenas. 

Colocou uma das sacolas sobre o capô do carro e enfiou a mão no bolso da calça para pegar a chave 

do carro. 

Foi quando viu um papel preso no para-brisa, do tamanho de um post-it grande. Olhou para 

os lados antes de pegá-lo e virá-lo. 

O que leu escrito à caneta roubou a cor do seu sangue. Precisou reler o texto duas vezes para 

ter certeza de que era real. Tendo ciência do impacto que aquela informação teria em sua vida, enfiou 

o papel no bolso da calça enquanto olhava para os lados procurando o autor da mensagem. As 

pessoas andando na calçada não despertavam suspeitas. 

Ele entrou no carro antes que as pernas fraquejassem. Não sabia o que fazer, se atenderia a 

ocorrência ou voltaria correndo para a delegacia para falar com seu chefe. Precisava saber se era 

verdade o que estava escrito no papel, investigar a fundo a denúncia. 

E se fosse verdade, seu mundo havia acabado de implodir. 

• • • 

O pescador se sentou na grama, uniu as mãos atrás da cabeça e se encostou na árvore. A visão 

que tinha do lago era magnífica, e a sombra, mais do que bem-vinda naquela manhã de sol forte. Uma 

brisa fresca bateu em seu rosto, convidando-o para um cochilo. Alguns passos à frente, na orla do 

lago, a caixa de isopor com as três tilápias que acabara de pescar. Chamaria os amigos para comer os 

peixes grelhados empastelados com seu famoso tempero feito de alho triturado, salsa, tomilho, 

cebolinha, sal e azeite, muito azeite. 

Chamavam de lago, mas aquela água estava ligada à represa Billings através de um canal estreito 

na margem oposta. Era um ótimo lugar para pescar, mas isso durante o dia porque a noite estava 

reservada aos “homens do mal”, como o filho mais novo do pescador costumava chamar os 

traficantes que executavam seus rivais naquela orla. Vira e mexe a polícia encontrava uma cova 

escondida na mata. O pescador morava em um bairro próximo e, às vezes, quando a madrugada 

estava quieta o suficiente, ele ouvia o som de disparos vindos dali. 

O pescador olhou para os lados antes de tirar uma garrafa de pinga do saco plástico ao seu 

lado. Não temia ser visto por estranhos, mas sim pelo cunhado, um dedo-duro que não hesitaria em 

contar à família inteira que ele quebrara a promessa de nunca mais beber. O cunhado costumava 

frequentar o lago também. 

Tendo certeza de que ninguém o observava, o pescador entornou um longo gole direto do 

gargalo. O líquido reacendeu nele um calor conhecido. Ele enxugou a boca com a manga da camisa 

e sorriu olhando para a garrafa. 
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Seis goles depois e ele se arrependeu de ter quebrado a promessa. 

— Mas que porcaria é essa? — sussurrou, cerrando os olhos de leve. 

O pescador não entendia o que via. Um homem caminhava em direção à orla do lago, alguns 

metros à sua esquerda. Era alto demais, forte e estava todo vestido de preto, um tecido estranho que 

parecia sugar a luz que lhe incidia. Usava uma espécie de capacete branco polido. Como estava de 

costas, o pescador não conseguia ver seu rosto. O pescador demorou a entender que aquela coisa 

esvoaçando atrás dele não era uma saia, e sim uma capa preta escorrendo da cintura. 

Esse homem se abaixou ao chegar bem perto da água e pegou algo do mato raso. De longe, o 

pescador só conseguiu ver que se tratava de uma correntinha com um pingente oval. O homem se 

levantou e se virou na sua direção. 

O monstro — só podia ser um — usava uma máscara de caveira. 

O sangue do pescador gelou. Ele fez de tudo para se levantar e sair correndo, mas o medo ou 

a bebida o impediam de dar ordens às pernas. O monstro se aproximou sem pressa e parou a um 

metro do pescador, que começou a balbuciar e a tremer como nunca na vida. 

O pescador viu os olhos dele através dos orifícios da máscara e enxergou duas írises negras 

como a noite. O olhar do pescador desceu e parou na correntinha que o monstro segurava. 

O pingente era uma medalhinha de São Cristóvão. 

O pescador fechou os olhos com força, esperando pelo pior, uma morte violenta por 

espancamento. Mas segundos depois, nada aconteceu. Ao abrir os olhos, descobriu, para seu imenso 

alívio, que o monstro havia sumido. Ele, enfim, conseguiu se levantar e olhou para todos os lados. 

Nenhum sinal do homem que o aterrorizara. 

Ainda trêmulo, olhou para a garrafa de pinga que segurava e tomou uma decisão. Jogou-a no 

lago com toda a força. 

— Nunca mais — disse e repetiu —, nunca mais vou beber na vida. 
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Capítulo 1 

A história começou muito anos antes de realmente começar, em um treze de janeiro de calor 

recorde. Acreditando que entraria em ebulição se ficasse mais um minuto dentro de casa, Guilherme 

Novaes pediu à mãe que o deixasse jogar bola com os meninos do bairro. Com o sim dela, ele correu 

para o telefone e convocou a turma toda. Depois, subiu a escada pulando degraus, como sempre 

fazia, entrou em seu quarto e puxou de baixo da cama os tênis da sorte, já bem surrados, com os 

cadarços puídos e a frente começando a descolar. Sentou-se na cama e amarrou os cadarços. 

Ao erguer a cabeça, bateu os olhos no pôster colado acima da cabeceira da cama. Era do filme 

Bravura Indômita, um dos seus favoritos de John Wayne. Ele adorava os westerns americanos, 

principalmente os duelos. Nesses filmes, não se via uma zona cinza entre o bem e o mal, reconhecia-

se o bandido e o mocinho logo de cara. Para Guilherme, o mundo seria mais fácil se o caráter das 

pessoas fosse visível assim. 

Saiu do quarto e deu com a porta do quarto da frente um pouco aberta. Resolveu abri-la e 

entrar. Encontrou um menino de oito anos sentado em uma escrivaninha branca, tão compenetrado 

no que escrevia em um caderno escolar que parecia não tê-lo visto. 

Aquele era o seu irmão caçula, Gaspar Novaes. Tinha os olhos e os cabelos pretos, como os 

de Guilherme, mas as semelhanças entre os dois acabavam ali. De resto, principalmente na 

personalidade, os irmãos eram opostos. 

Guilherme se aproximou dele e fez uma careta ao ver que ele escrevia uma redação. 

— Sabia que estamos de férias, Gaspar? — perguntou em tom debochado. 

— Sim — respondeu, sem tirar os olhos do que escrevia. — Mas não estou fazendo lição de 

casa. 

Guilherme esperou que ele dissesse então o que fazia, mas Gaspar não falou mais nada. 

— O que está fazendo então, cabeçudo? 

— Um livro de ficção científica — respondeu, novamente sem se dignar a largar o lápis e olhá-

lo. 

Guilherme arregalou os olhos para o computador, no canto, aparentemente empurrado por 

Gaspar para fazer mais espaço para escrever. 

— À mão? — perguntou Guilherme, apontando o dedo para o caderno. — Nosso pai pagou 

uma grana preta para te dar esse computador, e você prefere escrever ao invés de digitar. 

Gaspar não respondeu de imediato. Terminou de escrever a frase, apagou uma letra a mais e 

assoprou a folha para limpá-la dos resquícios de borracha. 

— Escrevo o grosso no caderno, depois passo a limpo no computador — respondeu, 

voltando-se ao Guilherme na cadeira giratória. 

Guilherme ficou olhando para o irmão em silêncio por alguns segundos, pensando quantas 

vezes o vira escrevendo, lendo ou estudando naquele quarto. Demais para um garoto daquela idade. 

Gaspar precisava fazer coisas de criança. 

— Ei, Gaspar, que tal jogar bola comigo lá no campi... 

— Sem tempo para jogar bola — cortou ele, voltando-se ao caderno e pegando o lápis. 

— Sem tempo? Mas estamos de férias! — exclamou Guilherme. 
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— Eu sei — suspirou Gaspar, como se já tivesse entrado naquele assunto milhões de vezes. 

— Pretendo chegar na metade da primeira versão do livro antes das aulas começarem — disse 

enquanto escrevia. 

Para Guilherme, Gaspar era adotado. Provavelmente nascera de uma família de cientistas 

renomados, que só o puseram para adoção porque não tinham como cuidar de uma criança e 

descobrir os segredos do universo ao mesmo tempo. Ou talvez ele fosse o resultado de um projeto 

científico, a amostra de um experimento genético para criar supergênios mirins. Neste caso, os pais 

de Guilherme teriam que devolvê-lo ao governo quando ele completasse dezoito anos ou descobrisse 

a cura do câncer, o que acontecesse primeiro. 

Tinha que haver uma explicação para os irmãos serem tão diferentes. 

Guilherme olhou para a estante sobre a escrivaninha e suspirou ao contar dezenas de livros de 

ciência e de ficção científica enfileirados simetricamente. Voltou a olhar para o irmão e respirou 

fundo. 

— Ei, você sabe, quando quiser, quando se sentir sozinho, quando precisar de um amigo, 

estou aqui, certo? 

Gaspar sorriu de canto e fez um ligeiro sinal afirmativo com a cabeça. Guilherme deu meia 

volta e saiu do quarto. Não adiantaria insistir. 

O campinho em que a turma costumava se reunir não ficava longe se fosse de bicicleta. Ele 

pegou a sua no corredor lateral do sobrado, abriu o portão baixo de madeira da garagem em que 

ficava a picape vermelha novinha do seu pai e saiu para a rua pedalando o mais rápido que conseguia. 

O vento o refrescava do calor e enxugava o suor de todas as dobras do seu corpo. Minutos depois, 

chegou a um campinho de terra batida, ao lado de um comprido milharal. 

Não tardou para todos os meninos chegarem. Montar os times foi fácil, mas decidir qual jogaria 

sem camiseta virou um impasse. A moeda resolveria a questão. Sendo um dos capitães, Guilherme 

pediu cara. Deu coroa. Ele ficou de camiseta e no time que tomou dois gols em menos de cinco 

minutos de bola rolando. 

— Vamos, vamos galera! — pediu, batendo palmas. — Mais empenho, vai. 

Recebeu olhares gelados de volta. Guilherme era assim, aos onze anos de idade, do tipo que 

mandava e exigia. Não se cobrava nas lições de casa ou nos afazeres domésticos, mas só porque não 

competia nesses quesitos com Fábio Augusto, um gordinho oleoso da escola que vivia lhe 

aporrinhando. Fábio era o capitão dos Estrelas Douradas, que, para Guilherme, era o pior nome que 

se podia dar a um time de futebol. 

— Preocupado, Superboy? — perguntou o garoto ao se aproximar, o sorriso largo seguindo a 

circunferência da face rechonchuda. 

O apelido vinha da franja preta que virgulava na testa de Guilherme, e do fato de ele ser o mais 

alto dentre os meninos. 

Guilherme ignorou Fábio Augusto porque estava preocupado em ganhar aquela partida. Os 

meninos do bairro organizavam campeonatos como aquele em todas as férias escolares. Quem 

vencesse dez partidas seguidas era o vencedor. 

Nas férias de julho passado, os Guerreiros de Chuteira — o time de Guilherme — venceram 

o campeonato, e ele passara o semestre inteiro zoando Fábio Augusto. Mas agora os Estrelas 

Douradas estavam a duas vitórias de levantarem a taça, e se isso acontecesse, Fábio Augusto se 

vingaria de Guilherme sem dó nem piedade. 
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Um dos problemas do time de Guilherme se chamava Dimas Brito da Silva. Parecia-se com o 

Pelé em todos os quesitos, menos em um: no talento para o futebol. Dimas não conseguia interceptar 

uma bola ou correr com ela nos pés sem tropeçar. Seria injusto atribuir a um único jogador o fracasso 

de um time inteiro, mas ele bem que poderia assumir uns setenta e cinco por cento de culpa. 

Mas naquele dia, Dimas conseguiu um feito inédito: roubar a bola e ficar com ela sem tropeçar. 

— Ei, Dimas, aqui! Aqui! — chamou Guilherme, livre da marcação na lateral do campo. Ele 

balançou os braços e assobiou pedindo o passe. 

Dimas mais uma vez surpreendeu ao lhe passar a bola como se a colocasse gentilmente em 

seus pés. 

Era o momento de Guilherme brilhar. Se fizesse o gol, quem sabe alavancasse uma reação do 

seu time, uma virada no placar. Ao som do apito final, estufaria o peito e se apavonaria diante do 

capitão do time adversário, que encolheria a cabeça para dentro do tronco como uma tartaruga 

amedrontada. Gargalharia tão alto, mas tão alto que a cidade inteira saberia que Fábio Augusto era o 

maior dos zés manés. 

Com o estômago revirado de empolgação, Guilherme correu com a bola nos pés na direção 

da grande área adversária (que não estava demarcada no chão e, portanto, só existia na teoria). Driblou 

um e deu um chapéu em outro. 

— Alguém rouba a bola dele, caramba! — gritou Fábio Augusto para os jogadores do seu 

time. 

O goleiro do Estrelas Douradas se preparou para defender dobrando um pouco as pernas e 

abrindo os braços. Guilherme mirou o ângulo esquerdo, segurou a respiração e chutou de bica. O 

goleiro saltou e estirou os braços para cima. A bola fez um arco no ar e, então, passou uns bons 

metros acima do travessão, mergulhando no meio do milharal. 

O banho de água fria fez Guilherme fechar os olhos e suspirar de desânimo. Sentiu os olhares 

reprovadores dos outros meninos se cravando nas costas e ouviu a risada suculenta de Fábio Augusto. 

Não daria o braço a torcer. Respirou fundo, contou até dez mentalmente, abriu os olhos e se voltou 

aos meninos como se não tivesse feito nada demais. 

— Ora, pelo menos estou chutando na direção certa — disse, dando de ombros. 

— É a sua vez, Guilherme — avisou um dos jogadores do time adversário. 

A regra dizia que quem chutasse a bola para longe teria que pegá-la, afinal não havia gandulas 

naquele campeonato. Guilherme suspirou desanimado e coçou atrás da cabeça, olhando para o 

milharal. 

Resignado, Guilherme caminhou sem pressa em direção ao milharal. Pulou a cerca de arame 

com facilidade, afinal não era a primeira vez que fazia isso. Ao cair na propriedade, mediu os pés de 

milho com os olhos. Eram altos e próximos um do outro, o que dificultaria bastante andar entre eles. 

Fora que o calor deve estar dez vezes maior lá dentro, pensou, suspirando desanimado. Além disso, havia 

algo de sinistro no lugar, como se fosse amaldiçoado ou assombrado. Sem coragem de voltar e dizer 

aos meninos que não queria entrar, ele respirou fundo e deu o primeiro passo, seguido de outro e 

assim por dia, até ser engolido pelo milharal. 

Como havia suposto, o calor ali beirava a insanidade. Achou que se a temperatura do dia 

subisse mais um grau, seu Pereira, o dono da plantação, colheria pipocas. Ele sabia mais ou menos a 

direção em que a bola havia caído, e seguiu por esse caminho olhando para baixo. Receava encontrar 
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uma cobra ou uma aranha. Vez ou outra, precisava olhar para frente e afastar a folhagem grossa com 

as mãos. Tinha que fazer isso com muito cuidado, pois a aspereza das folhas podia cortar suas palmas. 

— Mais rápido, Gui! — gritou Fábio Augusto. — Não seja molenga. 

Guilherme devolveu uma série de palavrões dirigidos à senhora mãezinha dele e ouviu os 

meninos rirem disso. Alguns metros depois, deixou de ouvir os meninos e qualquer outro som de 

civilização. Havia apenas o estalar dos seus passos na folhagem morta, o uivo do vento e o farfalhar 

dos pés de milho. Era como se ele tivesse cruzado um portal invisível que o levara a outra dimensão, 

uma outra Terra, vazia de seres humanos, mas não de perigos. Cada célula do seu corpo gritou para 

voltar, mas se fizesse isso, teria que admitir o medo, e nada poderia ser pior para um menino da sua 

idade do que ganhar o rótulo de covarde. 

Chegou a uma clareira circular, mais ou menos do tamanho de uma quadra de esportes. Havia 

um trator do lado esquerdo, desligado e sem ocupante. Encostada na roda dianteira, a bola, 

finalmente. 

— Ah, sua danada — disse, sorrindo de alívio. 

Ele se aproximou da bola e se abaixou para pegá-la. Mas a um milímetro dos seus dedos 

encostarem nela, parou ao ouvir um farfalhar agitado vindo do outro lado da clareira. Levantou-se 

sem a bola nas mãos e cerrou a vista de leve na direção em que alguns pés de milho sacudiam. 

Era como se algo ou alguém corresse entre os pés de milho, batendo neles e os sacudindo com 

violência. Guilherme ainda não conseguia ver o que era, mas deduziu que seja lá o que fosse, vinha 

na direção da clareira. 

Os instintos dele pegaram fogo. Ele começou a andar de costas, afastando-se do trator e da 

bola, que esquecera de pegar. 

De repente, um mulato de regata branca apareceu como se cuspido na clareira. Arfava de boca 

aberta, fazendo um som parecido com porco guinchando. O corpo dele brilhava por causa do suor. 

Ele parou de correr assim que saiu dentre os pés de milho e jogou as mãos nas pernas, dobrando-se 

para frente. Fechou os olhos e respirou fundo várias vezes para recuperar o fôlego. Ao levantar a 

cabeça, arregalou os olhos ao ver Guilherme ali, observando-o com a expressão pasmada. 

O homem disparou a correr na direção de Guilherme, que, por reflexo, deu alguns passos 

trôpegos para trás. Andando assim, o menino acabou tropeçando em uma pedra e caindo de bunda 

no chão. Sem tirar os olhos do homem que se aproximava, rastejou de costas até ser engolido pelo 

milharal. 

Dois estampidos secos ecoaram pela clareira. O homem parou de correr e deu alguns passos 

cambaleantes para frente. A expressão de pânico do seu rosto se transformou em uma carranca de 

dor e agonia. Ele tentou levar as mãos às costas, mas parou a meio gesto, caiu de joelhos, dobrou-se 

para frente e enfiou a cara na terra seca, bem no centro da clareira. Guilherme assistiu sem respirar a 

duas rodelas vermelhas se alargando nas costas dele. 

Sangue. 

Guilherme sabia no fundo de sua mente o que estava presenciando, mas essa informação 

demorou a subir para o consciente. Quando isso aconteceu, ele ficou paralisado. O homem de regata 

branca levara dois tiros nas costas. Apesar de estar de bruços, com a cara virada para baixo, via-se 

que estava vivo porque suas costas subiam e desciam no ritmo de uma respiração forçada. 

Um segundo homem surgiu na clareira, vindo do mesmo caminho em que viera o de regata. 

Ignorando o calor, usava máscara de tecido preto do tipo três furos, jaqueta de couro marrom e calça 
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jeans escura. Segurava uma pistola cromada, de onde subia um filete de fumaça branca. Guilherme 

sentiu o estômago revirar ao ver a pistola. O mascarado não parecia ter avistado o menino, 

aproximou-se do homem de regata e o virou com o pé. 

O homem de regata babava sangue. Ao ver o mascarado, endureceu o rosto de raiva. 

— Mandei você sair da cidade — disse o mascarado, colocando as mãos na cintura. 

— A... cidade... não é sua, seu merda! — retrucou o homem baleado. 

— Não, mas seus negócios são meus agora, vacilão. 

— Ele... ele te ajudou, certo?! — perguntou o homem com dificuldade para falar. — Vai querer 

sua... sua ajuda no futuro. — Parou para respirar e fez uma careta de dor ao fazer isso. — Você está 

na mão dele agora. Ele é o seu dono e... 

— E eu sou o dono daqui. Ainda assim, acho que vale a pena. 

— Vá pro inferno, Airão! — rosnou o baleado com os dentes cerrados. 

O mascarado apontou a pistola para a testa dele. 

— Você primeiro — disse e apertou o gatilho. 

Bang! 

O som do tiro reverberou pelo corpo de Guilherme, fazendo seu coração parar de bater. Uma 

lágrima escorreu pelo seu rosto pálido. O tiro acertou o meio da testa do homem, que sofreu um 

espasmo curto e bruto, terminando no tombamento da cabeça para o lado. 

Guilherme gravou vários detalhes da cena — da execução — que só processaria depois, como 

o sangue espirrado se parecer com molho de tomate aguado, a baba sanguinolenta formando bolhas 

no canto da boca, e um dos olhos se fechar um pouco mais do que o outro. Os membros não ficaram 

certinhos, como nos filmes. A mão direita, por exemplo, dobrou-se de um jeito que parecia 

impossível, com dois dedos tocando o pulso e o mindinho virado para fora. Os lábios perderam a 

cor rapidamente. Uma mosca começou a voar ao redor da orelha esquerda, a que estava virada para 

cima. Talvez o inseto soubesse que não seria incomodado por um tapa. 

Esses detalhes mórbidos se amontoaram na mente de Guilherme como vagões de um trem 

descarrilhado. Uma voz urrou lá do fundo de sua alma para que ele fosse embora já, que se levantasse 

e saísse correndo entre os pés de milho o mais rápido que conseguisse. Mas suas pernas, petrificadas 

de medo, não o obedeceram. O máximo que ele conseguiu fazer foi descolar os olhos do defunto e 

olhar para o mascarado. 

Quase desmaiou ao ver que o mascarado também o olhava. 

Esticou-se um silêncio mordaz na clareira, quebrado ocasionalmente pelo farfalhar dos pés de 

milho. Guilherme tinha quase certeza de que conseguia ouvir seu próprio batimento cardíaco. Estava 

muito, muito acelerado. Ele não inspirou o ar uma vez sequer no tempo que o mascarado levou para 

se aproximar e parar a menos de um metro dos seus pés. 

— O que faz aqui, moleque? — perguntou o mascarado como se perguntasse sobre o tempo. 

Guilherme descobriu que havia perdido também o controle da fala. A voz que havia urrado 

para ele sair correndo agora chorava de soluçar. Do pescoço do mascarado pendia uma corrente fina 

de ouro com um crucifixo de pingente. Mas quem estava naquela cruz não era Jesus Cristo e sim São 

Dimas, o bom ladrão crucificado. Ele conhecia todos os santos e anjos da Bíblia porque sua mãe o 

fizera decorá-los. 

Percebendo que o menino não responderia, o mascarado suspirou e coçou atrás da cabeça. 

— Poxa, moleque, que azar, hein? — disse antes de apontar a pistola para a testa de Guilherme. 
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Uma parte de Guilherme sabia muito bem o que ia acontecer, e essa mesma parte o fez urinar 

no short. No pulso do assassino, a tatuagem de uma aranha preta, uma viúva negra. O cano da pistola 

estava escuro, mas logo brilharia, e ele veria a última luz de sua vida. Pensou em sua mãe, no seu pai 

e no Gaspar e se perguntou se ficariam desapontados por ele sequer ter tentado fugir. 

— Sei que é cliché dizer isso, mas acredite, não é pessoal — disse o assassino antes de apertar 

o gatilho. 

Clique! 

A arma falhou. A arma falhou! Guilherme sentiu uma onda de choque pelo corpo, mas não deu 

tempo para descobrir se era de alívio pois o mascarado começou a mexer na arma, sinal de que 

tentaria atirar de novo. O pavor do menino aumentou a níveis estratosféricos. 

O mascarado apontou a pistola de novo e apertou o gatilho. 

Clique! 

Guilherme começou a tremer feito um epilético. Queria muito, muito desmaiar, mas não sabia 

como. 

O mascarado voltou a apontar a pistola. 

— Ei, Guilherme! Cadê você? — Era a voz de Dimas e soava quase desesperada. 

— Cadê você, Gui! — E essa era do Fábio Augusto, também parecia preocupado. 

Guilherme e o mascarado olharam ao mesmo tempo na direção de onde vinha as vozes. Outras 

soaram, uma dúzia no mínimo. Sons de passos na folhagem também. Estavam próximos. 

O mascarado abaixou a pistola e deixou os ombros caírem junto ao corpo. Não havia munição 

suficiente para matar todos os meninos. E adultos podiam estar com eles, afinal o eco dos tiros com 

certeza ultrapassara os limites da plantação. Ele encarou o menino com os olhos cheios de frustração 

e levou o dedo indicador aos lábios em sinal de silêncio. 

— Este será o nosso segredo, Guilherme — sussurrou ele antes de se virar e sair correndo na 

direção oposta à das vozes. 

Ouvir seu nome saído da boca daquele assassino quebrou coisas dentro de Guilherme, coisas 

que fariam falta no futuro. 

As vozes dos meninos estavam cada vez mais próximas. Guilherme virou a cabeça devagar, na 

direção do defunto, que o fitava com olhos sem vida, e começou a chorar como nunca na vida. 
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Capítulo 2 

Guilherme acordou suado e arfando. Sentou-se na cama e coçou os olhos para apagar a 

imagem do homem assassinado no milharal, cena ainda bem viva em sua memória mesmo após vinte 

e um anos. O rádio relógio sobre o criado-mudo marcava sete e vinte e dois da manhã. Ou seja, ele 

perdera oito preciosos minutos de sono antes do alarme despertar. 
Decidido a não deixar o pesadelo azedar seu dia, levantou-se da cama e abriu a janela para que 

o ar da manhã varresse o quarto. A luz do sol jorrou sobre o piso de taco e começou a amorná-lo. O 

céu azul límpido e o vento abafado carregavam a promessa de um fim de ano quente. 

Da janela, avistou Gumercindo, vizinho do sobrado ao lado, cavoucando o canteiro do jardim 

da frente. Diziam que amava aquelas flores mais do que amava a esposa e os filhos. Dona Eulália, 

vizinha da frente, gritava para que seus moleques entrassem logo no carro porque estavam atrasados 

para a escola. Com um maço de dinheiro enrolado na mão, dona Socorro corria no meio da rua atrás 

do caminhão de gás, que já virava a esquina. A maioria das casas e sobrados daquele bairro era de 

portão alto, com quintal na frente e nos fundos e vaga descoberta para um ou dois carros. Uma foto 

daquela rua e você não saberia dizer em qual cidade do Brasil fora tirada. 

Bela Aurora ficava a mais ou menos quatro horas de carro da capital de São Paulo. Seus pouco 

mais de cem mil habitantes viviam da criação de gado, do plantio de milho, café e soja e do comércio 

típico de cidade do interior. Quem investia em turismo também lucrava, principalmente no verão, 

época em que os turistas vinham para mergulhar nas águas cristalinas da represa e para pescar nos 

afluentes. O ar ressentia a bolo de fubá e broa de milho. 

O que Guilherme mais gostava na cidade era sua atemporalidade, como se Bela Aurora vivesse 

em mais de uma época ao mesmo tempo. Crianças, por exemplo, brincavam de amarelinha na rua e 

de videogame conectado à internet. E carros zero quilômetros dividiam espaço na via com carroças 

puxadas a cavalo. 

Ao se voltar ao quarto, Guilherme avistou debaixo da cama uma caixa com gibis do Tex e do 

Batman. Ele sabia que muitos considerariam bobinho um homem de trinta e três ter uma coleção de 

gibis debaixo da cama, ainda assim relia-os para pegar no sono. Pouco acima da cabeceira, o pôster 

do filme Bravura Indômita com o rosto de John Wayne já estava bem desbotado. 

Ele se aproximou do criado-mudo e sintonizou o rádio relógio em uma estação de música 

sertaneja. Começou a se trocar ao ritmo de Vitor e Léo. Vestindo apenas camisa cinza de mangas 

curtas, cueca branca e meias pretas, sacou a escova de cabelo da primeira gaveta do guarda-roupa e, 

como se fosse uma arma, apontou-a para o espelho de corpo inteiro, pendurado na parede oposta à 

da cama. 

— Tá falando comigo? Comigo? — perguntou ao reflexo forçando uma voz brava. 

Apertou o gatilho de mentira e, na sequência, rodou a escova entre os dedos, como faziam os 

caubóis nos filmes, enfiando-a depois na cueca, no lugar em que estaria o coldre. Sumiu com a pose 

de durão ao avistar três fios brancos na franja. Aproximou-se do espelho, franziu as sobrancelhas e 

arrancou os fios com os dedos sem dó. Fios branco com trinta e dois anos de idade? Nem a pau, né?!, pensou, 

emburrado. 

Anos de batatas-fritas, pizzas quatro queijos e certa aversão a flexões o obrigaram a segurar o 

ar para afivelar o cinto da calça. Não estava gordo, fizesse justiça, e sim naquela zona intermediária 
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chamada “tá meio gordinho”. Sentou-se na cama para calçar as botas. Devidamente uniformizado 

como Policial Militar, voltou a se olhar no espelho e desgostou do que viu. Enfiou a camisa para 

dentro da calça, ajeitou a gola e colocou o casquete na cabeça. Torceu os lábios para o seu reflexo. 

Não importava o que fizesse, achava-se parecido demais com um policial de desenho animado. 

Abriu a gaveta do criado mudo e suspirou ao ver o conteúdo. A pistola calibre ponto 40 

continha as 16 balas originais de quando a recebera na academia de polícia. Gostava de armas de 

fogo, mas nos filmes e gibis, pois o acontecido no milharal fez com que as temesse, mesmo depois 

de cinco anos na corporação. Hesitou antes de pegá-la e a sopesou na mão. Verificou a trava de 

segurança (que nunca, graças a Deus, precisara destravar), enfiou-a no coldre e fechou a gaveta. 

O certo seria se trocar na 2ª Companhia do 56º Batalhão da Polícia Militar do Interior e pegar 

a pistola lá, mas seu chefe, capitão Oliveira, fazia vista grossa para algumas comodidades. 

Antes de sair do quarto, vestiu o colete à prova de balas, que deixara pendurado no gancho 

atrás da porta. Era a pior peça do uniforme: pesada, apertada e quente. Ao colocá-lo, bateu os olhos 

no porta-retratos sobre o criado-mudo. Nele, a foto de duas mulheres, mãe e filha abraçadas no banco 

de uma praça. 

— Bom dia, Letícia. — disse, alargando o sorriso. — Bom dia, princesa Elisa. 

Do quarto, foi ao banheiro. Abriu o armário debaixo da pia e pegou uma caixinha de remédio 

controlado. O nome do medicamento era mais comprido que o seu braço, mas a função dele estava 

escrita logo abaixo: PARA CONTROLE DE ANSIEDADE. 

Seu psiquiatra o receitara. Guilherme não tencionava mais vê-lo porque ele era, digamos, 

exótico. Costumava meditar dez minutos com seus pacientes antes de começar a consulta e só tomava 

banho em um mês específico; por isso, vivia rodeado de incensos fortes, mas não tão fortes a ponto 

de mascararem o cheiro ardido de suor. 

Guilherme tomava aquele medicamento havia pouco mais de duas semanas e ainda não sentira 

seus efeitos, no máximo uma leve dor de cabeça poucas horas após ingerir o comprimido. Jogou um 

comprimido na boca e o engoliu com um pouco de água da torneira da pia. 

Saiu do banheiro e desceu a escada. O cheiro de café fresco o levou à cozinha. Entrou e 

encontrou uma senhora baixinha, de cabelos brancos cortados ao estilo Chanel, picando uma fatia de 

mamão na tábua de plástico sobre a pia. Sentado à mesa de quatro lugares, um senhor alto e magro, 

de óculos retangulares, lia o jornal da cidade com uma xícara de café fumegante ao alcance da mão. 

A cozinha era grande, de azulejos portugueses e nicho com prateleiras de madeira lotadas de 

panelas areadas. A janela sobre a pia de duas cubas dava vista para a jabuticabeira plantada no quintal 

dos fundos que Guilherme e seu irmão costumavam se empoleirar quando eram crianças. 

— Bom dia, mãe. Bom dia, pai — disse ao puxar a cadeira e se sentar à mesa. Retirou o 

casquete e o colocou ao lado da xícara. 

— Bom dia, filho — respondeu Maria Adelaide, também conhecida como sua mãe. — Quer 

mamão hoje? 

— Quero sim, e torradas com geleia. 

— Só tem a diet de framboesa — ela avisou, entregando ao filho um prato de plástico com 

mamão picado. 

Guilherme fez uma careta. A diet tinha gosto de nada com nenhuma coisa. 

A mesa estava forrada com uma toalha branca bordada pela sua avó. Guilherme pegou a 

garrafa térmica e encheu a xícara até a metade de café. O aroma o fez revirar os olhos de prazer. 
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Completou com leite quente da leiteira. Procurou o açucareiro entre a cesta de frutas e a travessa de 

bolo de fubá e suspirou ao ver que estava cheia de açúcar mascavo. Aquilo fazia parte da nova mania 

de sua mãe: emagrecer os homens da casa. Como ele era o único acima do peso, seriam seus pratos 

a sofrerem as sanções dela. 

Bebericou o café com leite adoçado com açúcar mascavo e se contentou com o gosto estranho. 

Olhou para o seu pai e se deu conta de que ele estava tão concentrado no jornal que não lhe dera 

bom dia. A matéria de primeira página do jornal dizia: BELA AURORA É ELEITA PELO SEXTO 

ANO A CIDADE MAIS PACATA DE SÃO PAULO. 

— Terra chamando Genaro Novaes — brincou. 

Seu pai não o escutou ou fez que não escutou, e isso era uma constante. Genaro costumava se 

perder em seus próprios pensamentos. Talvez fosse uma característica de todos os pescadores 

profissionais, que tinham que ficar horas em silêncio segurando uma vara e, portanto, só ouvindo o 

que suas mentes lhe diziam. Ainda assim, Guilherme às vezes se irritava com tanta distração, afinal o 

pai era uma das poucas pessoas com quem ele conseguia conversar sobre todos (ou quase) os 

assuntos. 

— O que tem de tão interessante no jornal de uma cidade que nunca acontece nada? — 

perguntou Guilherme num tom de reprimenda. 

Em vez de responder, Genaro virou a folha do jornal. Só depois de um tempo longo demais, 

dignou-se a olhar para o filho por cima dos óculos. 

— O prefeito vai reformar a orla da represa e construir mais um cais para iates e lanchas — 

comentou Genaro, dobrando o jornal e o colocando ao lado do prato. — Mais turistas, mais clientes 

para a loja, finalmente. 

— Isso é ótimo — disse Maria Adelaide ao entregar outro prato para o filho. Guilherme forçou 

um sorriso e deixou o prato ao lado da xícara. Não tencionava comer as torradas. — Ele bem que 

poderia ajudar na reforma da igreja — comentou ao voltar para a pia. — O padre Olavo não tem 

dinheiro para a pintura externa. 

— O padre Olavo é um pidão — acusou Genaro, colocando os cotovelos sobre a mesa. 

— Genaaaaaro! — sibilou Maria Adelaide, voltando-se ao marido com os braços cruzados e a 

cara fechada. 

— Mas é verdade, Maria! Estamos em uma época de crise econômica, com todo mundo sem 

dinheiro. Há outras obras mais urgentes a se fazer. — Ele apontou para Guilherme. — Você viu 

como está o local em que nosso filho trabalha? Caindo aos pedaços! 

— A Polícia Militar é do Estado, pai — explicou Guilherme, percebendo só depois que o pai 

estava defendendo um ponto de vista favorável à polícia. — Mas tem razão. A nova sede da 

Companhia não tem nada de nova. Está caindo aos pedaços. 

— Uma cidade genuinamente cristã não precisaria de polícia — louvou Maria Adelaide. Olhou 

para o filho. — Lembre-se que tem que buscar seu irmão amanhã na rodoviária — avisou, enxugando 

as mãos no avental azul florido. 

— Claro, claro. — Ele bebeu mais um gole de café com leite. Estava amargo. Colocou mais 

duas colheres de açúcar mascavo e mexeu com a colher. — Que horas ele chega mesmo? 

— O ônibus sai de São Paulo amanhã cedo — disse Genaro, esticando o braço para pegar 

uma das torradas que o filho havia deixado de lado. Mordeu uma, mastigou devagar, engoliu e só 

então continuou: — Deve chegar aqui lá pela hora do almoço. Ele manda uma mensagem pelo celular. 
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Guilherme cerrou os olhos de leve. Do pouco que sabia sobre a vida acadêmica do irmão, 

tinha quase certeza de que Gaspar ainda não havia concluído a tese de doutorado. Então o que vinha 

fazer na cidade? Apenas visitar a família? Mas e o prazo para entrega da tese? Com certeza a USP 

dispunha de muitos mais recursos para pesquisa e consulta do que qualquer lugar em Bela Aurora. 

— Mas ele não terminou a tese de doutorado, ou terminou? — perguntou Guilherme. 

— Parece que vai terminar aqui. — Genaro coçou atrás da cabeça. — Não sei como funciona 

a defesa de teses na USP ou em qualquer outra universidade, mas se me perguntar qual o melhor 

anzol para fisgar um lambari, respondo num segundo. Sou doutor em pescaria — disse ele, rindo 

sozinho da própria piada. 

Maria Adelaide entregou para o filho um prato com duas fatias de pão com manteiga douradas 

na frigideira. Guilherme sorriu porque, para ele, não havia nada melhor no café da manhã do que o 

bom e velho pão na chapa. Mordeu uma das fatias e sentiu o sabor diferente. Demorou a entender 

que sua mãe passara margarina light em vez de manteiga, o que fazia parte da missão sagrada dela em 

emagrecê-lo. Ainda assim, estava gostoso, não como deveria, mas ao menos com gosto de alguma 

coisa. 

— Soube que o Célio vai vender a borracharia, pai. Devia comprá-la e ampliar a loja. 

Genaro suspirou. 

— Sem chance. Atravessamos duas temporadas de vendas fracas. As contas estão acumulando. 

— Ele bebeu um gole de café e seriou o rosto. — Talvez eu tenha que mandar mais um funcionário 

embora. 

Guilherme sabia como era difícil para o seu pai despedir uma pessoa. Genaro as contratava e 

logo a considerava membro da família “Novaes Pesca e Acessórios”. 

Três toques de buzina soaram na frente de casa. Guilherme engoliu o último pedaço do pão 

quase sem mastigar. Levantou-se e bebeu o restante do café com leite. Pegou o casquete e o colocou 

na cabeça. 

Maria Adelaide se virou para dizer alguma coisa, mas Guilherme sabia muito bem o que ela 

diria, se antecipou e respondeu: 

— Já sei o que vai dizer, mãe. Fique tranquila. Eu não vou me esquecer de pegar o Gaspar 

amanhã. 

Era sempre assim quando se tratava de Gaspar. Ele não podia esperar, não podia ficar com 

fome, não podia ser incomodado, não podia se irritar com nada. Os pais sempre protegiam o filho 

pródigo, a joia da casa. Guilherme já não recebia o mesmo zelo, algo que já o incomodara no passado, 

mas que agora estava acostumado. 

Ele saiu da cozinha, cruzou a sala e abriu a porta de casa. Ao fazer isso, avistou uma viatura 

estacionada em frente ao portão de pedestre. 

— Ei, vamos logo! — chamou Dimas à janela da viatura. 

Sim, aquele era o perna-de-pau dos Guerreiros de Chuteira, o pior jogador de bola entre a 

Groelândia e a Antártida. Os dois se tornaram grandes amigos após o acontecido no milharal. 

Entraram para a polícia juntos, cada um por um motivo diferente. O de Dimas era pegar mais 

mulheres, afinal lhe disseram que o uniforme as atraía como abelhas no mel. 

Dimas morava a um quarteirão da Companhia. Todos os dias, ele pegava uma viatura e vinha 

buscar Guilherme em casa. Assim que estacionava em frente ao sobrado dos Novaes, dava três toques 
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de buzina, pulava para o banco do passageiro, jogava o cotovelo para fora da janela e cantava a 

mulherada que passava na rua. 

Sem se abalar, Guilherme desceu os quatro degraus do alpendre e cruzou o quintal sem pressa, 

passando ao lado da velha picape vermelha do seu pai, a mesma de vinte e um anos atrás. Cruzou o 

portão baixo de madeira, circundou a viatura e, antes de entrar nela pelo lado do motorista, olhou 

para o sobrado em que nasceu, amarelo e com quatro janelas na fachada. 

Dentro do veículo, demorou de propósito para arrumar os espelhos, para afivelar o cinto e 

para ajeitar o banco. Debaixo de uma máscara de seriedade, deliciava-se com o nervosismo de Dimas. 

— Caraca, que demora! — explodiu Dimas, dando-se um tapa nas pernas. 

— Não devia ter chegado tão cedo — disse Guilherme, peremptório. — E bota o casquete 

que é obrigatório. 

O casquete de Dimas estava enfiado no meio das pernas e ele não o botou. Guilherme deu a 

partida e começou a dirigir. 

— Precisamos passar na casa da Suellen — avisou Dimas, colocando o cotovelo para fora da 

janela. 

— Você não estava saindo com uma tal de Jéssica? — perguntou Guilherme, franzindo a testa. 

— Caraca, você está desinformado — disse Dimas, sorrindo. — Terminei com a Jéssica faz 

um tempão. Eu estava com a Paola antes de pegar a Suellen. 

— Você estava com a Jéssica no aniversário do Duda, e isso foi há quinze dias! 

— Pois é, quinze dias, um tempão — disse ele, concordando com a cabeça. — Aí peguei a 

Paola, e ontem a Suellen, mas ela soube que fui para casa da Paola depois que a deixei em... 

Guilherme balançou uma das mãos para que ele parasse de falar. 

— De boa, para com isso de “pegar” mulher. Elas não são sacolas. — Apontou o dedo para 

frente. — Vamos para a Companhia. 

— Pô, faz um esforço, vai — suplicou Dimas. — Você me deve uma. 

— Devo? — Guilherme arqueou as sobrancelhas. 

— Quem prendeu o Zeca na quinta-feira? 

— Qualé! — Guilherme revirou os olhos para cima e bufou. — O Zeca estava tão bêbado 

que entrou sozinho na viatura! E nem o prendemos, só o levamos para casa. 

— Ele estava armado... 

— Ele segurava um pedaço de pau, mané! — disse Guilherme em voz alta. 

— Ei! Tinha um prego do tamanho do meu dedo na ponta! — retrucou Dimas, exasperado. 

E os dois começaram a se provocar, como acontecia todos os dias desde que se tornaram 

amigos. Apesar da troca de pirraças infantis, Guilherme sabia que um poderia contar com o outro 

quando precisasse para valer. Mas como aquele não era o caso... 

— Ah, mas que mariquinha! Ficou com medinho de pegar tétano? 

— Hah! Olha quem fala em medo, senhor aquela-aranha-ia-comer-meu-dedo. 

— A tarântula no sítio do Zeca era maior do que uma mexerica! — retrucou Guilherme sem 

soar convincente. 

Depois daquela troca infantil de acusações, os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, 

que, para Guilherme, foram os melhores da manhã. 

Os anos, a academia e a alimentação saudável fizeram bem ao Dimas. A barriga dele parecia 

uma barra de chocolate, com cada bloco bem definido. O problema dele era o ERI. Inventado por 
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Guilherme, significava “Ego Ridicularmente Inchado”. Dimas se considerava a última bolacha do 

pacote, a água no deserto, a reencarnação do deus Apolo. Tamanha prepotência o transformara num 

cafajeste. A fila de mulheres que o odiavam era muito maior do que as que o desejavam. 

A poucos quarteirões da sede, Guilherme percebeu que Dimas não parava de esfregar a mão 

no joelho esquerdo. 

— O que aconteceu com sua perna? — perguntou. 

— Não te interessa — respondeu como uma criança emburrada. 

— Dimas, deixe de ser criança. O que aconteceu com seu joelho, cara? 

Dimas respirou fundo. 

— Foi o Tremor — respondeu, baixinho. 

— Tremor? — Guilherme franziu a testa. — O boi? 

— Conhece outro? 

Guilherme sabia que Dimas sonhava em ser um grande peão de boiadeiro, do tipo que 

conquistava vários campeonatos (e atraía muitas mulheres). Para isso, ele treinava montando os bois 

da região antes de um campeonato, e haveria um no final daquele mês. O problema era que o Tremor 

era conhecido por acabar até com os maiores peões do país, e Dimas ainda estava longe de chegar 

àquele nível. 

— Mas você é louco de montar o Tremor? — explodiu Guilherme. — Meu Deus, Dimas! Até 

os maiores caubóis do país teriam que estar chapados para montar naquele boi dos infernos! 

— Eu sei, eu sei — disse ele balançando as mãos como se pedisse para não lhe encher o saco. 

— Mas preciso estar em forma para a festa de peão deste mês, né?! E que melhor boi para treinar do 

que o mais ferrado de todos? 

— Agora quem está ferrado é você — disse Guilherme, sorrindo com malícia. 

Dimas voltou a virar a cara na direção da janela. 

O rádio chamou o número da viatura deles. Dimas pegou o comunicador. A atendente lhes 

passou o endereço de um chamado, um endereço conhecido. Os dois trocaram olhares e bufaram ao 

mesmo tempo. 

— É a dona Dolores — comentou Dimas, colocando o comunicador no gancho. — O gato 

de novo. — Ele balançou a cabeça em negativa e se deu um tapa na perna que não estava machucada. 

— Caraca, Suellen vai comer o meu fígado! 

— Você tem condições de subir no telhado com a perna assim? — perguntou Guilherme, 

preocupado. 

Dimas alargou um sorriso de traquina, e Guilherme empalideceu ao entender. 

— Não, cara, não, não e não! — disse Guilherme, exasperado. 

— Você vai subir no telhado hoje, Gui — disse Dimas, sorrindo como um maníaco. — Vai 

subir bem alto e... 

— Para com isso! — gritou Guilherme, suando frio. 

— Cair e espatifar a cabeça na calçada. 

Guilherme mordeu os lábios para abafar um palavrão. Ele tinha pavor de altura, qualquer coisa 

mais alta que uma escadinha basculante de três degraus. 

— Você é um cretino, sabia?! — disse Guilherme, irritado. — Sabe que tenho medo de altura. 

— De altura, de aranha, de barata, de... 

Era verdade, mas nem por isso Guilherme gostava de ser lembrado de suas fobias. 
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— Ah, cala a boca, mané! 

Dimas deu com os ombros. 

— O que quer fazer? O capitão vai ficar puto da vida se fugirmos de uma ocorrência. 

Era outra verdade, o capitão detestava policiais que faziam corpo mole e, principalmente, 

fugiam de atendimentos. Os dois não poderiam se negar a atender dona Dolores. Guilherme engoliu 

em seco e sentiu a pressão sanguínea chegar aos pés. 

— Tá, eu subo — disse, baixinho, a voz vacilando na última sílaba. 

O verbo subir saído de sua boca no presente do indicativo o arrepiou inteiro. Ele morria de 

medo até de subir em uma banqueta! Resgatar o gato poderia ser a coisa mais estúpida que faria desde 

que entrara para a polícia. 

Espero que não custe minha vida, pensou antes de dar seta e mudar o caminho. 
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Capítulo 3 

Eles chegaram rápido ao endereço da ocorrência. Uma senhorinha negra, de cabelos brancos 

como algodão e de postura um pouco encurvada, esperava-os na calçada. Suas mãos rechonchudas 

torciam um pano de prato numa atitude de aflição e desespero. 

Dimas desceu primeiro e foi atender à senhora. Guilherme demorou mais para conseguir sair 

da viatura. Ao finalmente sair e ir para a calçada, mediu o sobrado com os olhos, por sinal o único 

de três andares da cidade, e encostou a bunda no capô para não cair de vertigem. A altura o atingiu 

como um soco no estômago. Ele não se via lá em cima nem se sua vida dependesse disso. Avistou o 

gato lambendo uma pata perto da antena e torceu para que o bicho descesse por si só antes que ele 

fosse obrigado a ir até lá. 

— Que bom que vieram! — disse a senhorinha, aflita. — O Flofi subiu no telhado de novo e 

não consegue descer! 

“Flofi” não combinava com aquele gato. Guilherme o teria batizado de “Praga”, “Lúcifer” ou 

“Apocalipse”. 

— Não se preocupe, dona Dolores, meu parceiro aqui vai tirar o seu gato de lá — avisou 

Dimas colocando a mão sobre o ombro de Guilherme e sorrindo como o sacana que era. 

Guilherme puxou Dimas pelo braço. 

— Não me faça subir — falou no ouvido dele. 

— Já conversamos sobre isso, Gui. 

— Isto aqui é trabalho para os bombeiros! 

Dimas revirou os olhos para cima. 

— Dona Dolores ligou para nós. Quer ir à Companhia e explicar ao capitão por que não 

resgatamos o gato? 

Guilherme engoliu em seco e fez que não com a cabeça. 

— Jure por Deus que não está de sacanagem comigo — pediu Guilherme, pálido. 

— Gui, meu joelho está mesmo ferrado — disse Dimas, sério o suficiente para se fazer 

acreditar. — Posso me ferrar bonito se subir. 

— Mas que droga! — explodiu Guilherme, balançando a cabeça em negativa. — Da próxima 

vez deixe o Tremor pisar na sua cabeça, mané. 

Dito, abriu o portão baixo de madeira, cruzou o pequeno quintal em passadas largas e pesadas 

e entrou no sobrado. Subiu dois lances de escada e virou à direita. Sabia que o acesso ao sótão se 

dava no quarto de dona Dolores. 

O quarto dela cheirava a naftalina e blusa velha. A cama de casal era alta e estava coberta por 

um edredom bem grosso e fofo. Virada de costas para a janela, uma máquina de costura daquelas 

bem antigas, de madeira escura e pedal de ferro. Chegava-se ao sótão através da passagem sobre o 

guarda-roupas de duas portas. Guilherme pegou a cadeira da máquina de costura e a usou para subir 

no guarda-roupas. De cócoras para não bater a cabeça no teto, olhou para baixo e sentiu vertigem. 

Vai ser muito, muito pior lá em cima, pensou, suspirando. 

Respirou fundo três vezes antes de deslizar a tampa para dentro do sótão. Dali, enxergou as 

telhas vistas por baixo. O sol se espremia pelas frestas e rasgava o ar carregado de pó. Enfiou a cabeça 

na abertura e sentiu como se a tivesse posto dentro de um forno ligado. Arregalou os olhos e retesou 
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o corpo inteiro ao avistar uma teia gigante no espaço entre duas vigas de sustentação. Odiava todos 

os insetos, répteis e roedores do mundo, mas as aranhas estavam no topo da lista. Tirando forças de 

sabe-se-lá-onde, segurou o impulso de pular do guarda-roupa e sair gritando do quarto. Procurou a 

aranha ao redor, mas não a avistou, o que o deixou ainda mais nervoso. 

— Calma, Gui. Pelo amor de Deus fique calmo — disse a si com a voz trêmula. Em seguida, 

respirou fundo algumas vezes antes de subir ao sótão. 

Teve que andar acocorado para não bater a cabeça nas vigas de sustentação do telhado. O 

calor ali beirava o insuportável, e ele se arrependeu de não ter tirado o colete à prova de balas. Perto 

da caixa d’água, ergueu os braços e retirou algumas telhas, abrindo um buraco do tamanho necessário 

para ele passar. Hesitou alguns segundos antes de se levantar, pois sabia muito bem o que veria. 

— Pelo AMOR de DEUS!!! — gritou ao se levantar e ver quase toda a cidade ali de cima. 

Agora que estava ali, enfrentaria o medo até o fim. Levou um bom tempo para colocar a 

primeira perna sobre as telhas, e o dobro para puxar a segunda do buraco. De quatro sobre o telhado, 

tremia e suava frio como poucas vezes na vida. Foco, Guilherme. Salve o gato e caia fora daqui. Avistou o 

gato andando na cumeeira e o perseguiu escolhendo com cuidado as telhas em que se apoiava. 

— Vai, Guilherme, você consegue! — gritou Dimas da calçada. 

O grito fez Guilherme olhar para baixo. A reação foi imediata. Músculos travaram, suor frio 

escorreu pelas costas, boca virou deserto e a vertigem fazia parecer que o telhado se inclinava 

gradualmente na intenção de jogá-lo para fora. 

— Dimas! Dimas! — gritou Guilherme em pânico. — E-eu não consigo! 

— Consegue sim! Vai lá! 

— N-não dá! Preciso de ajuda! 

— Caraca, Gui! Então volta! — A voz de Dimas não soava mais divertida. 

— P-preciso de ajuda! — gritou Guilherme. 

— Tenho uma ideia — avisou Dimas, sorrindo ao pegar o celular do bolso e discar para um 

número que Guilherme, vendo lá de cima, suspeitou muito bem qual seria. 

Seu amigo estava chamando todos os policiais da cidade. 

De repente e sem aviso, Guilherme ouviu um zumbido altíssimo, parecido com o ruído de 

quando se aproxima o microfone do alto-falante. Trincou os dentes com força e tapou os ouvidos 

com as mãos, mas o zumbido parecia vir de dentro da cabeça, que começou a latejar de dor, muita 

dor. Ele se encolheu no telhado e fechou os olhos com força. O zumbido e a dor de cabeça 

diminuíram um pouco, o suficiente para ele abrir os olhos. 

Mas ao fazer isso, Guilherme descobriu que não estava mais no telhado. 

E sim na clareira do milharal. 

• • • 

João das Dores não tinha do que reclamar. Seis belas mulheres tomavam banho de sol ao redor 

da piscina, a cerveja estava estupidamente gelada e ele segurava um Flush de espada que o faria ganhar 

os mil e duzentos reais em fichas sobre a mesa. Jogando pôquer com ele estavam Vitor, Peppa e MC 

Ranho, que só não comandava o som porque insistia em colocar Rap mesmo sabendo que João 

preferia o bom e velho Rock. Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, gritava enlouquecido dos 

autofalantes presos nas ripas de madeira que sustentavam o telhado da área da churrasqueira. 

— Eu pago — disse Vitor, jogando duas fichas de cinquenta sobre o monte. 
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Vitor era seu primo, seu contador e braço direito em todos os assuntos. Tinha os olhos pretos 

bem grandes, sobrancelhas grossas e os cabelos pretos penteados com gel. A cicatriz acima da 

sobrancelha direita fora um presente ganho em uma briga de bar. 

João passou a mão pela cabeça raspada e sentiu falta dos cabelos compridos. Cortara-os porque 

estava ficando calvo aos quarenta e três anos de idade. Pelo menos, o cavanhaque o deixava com 

certa cara de mau, além das correntes pendendo do pescoço e mais as tatuagens cobrindo seus braços, 

costas e peito. 

— Pago e aumento cem — disse o Peppa, jogando quatro fichas de cinquenta sobre o monte. 

João cerrou os olhos de leve para ele, na tentativa de ver naquela cara rechonchuda e rosada o 

menor sinal de blefe. O nome verdadeiro dele era Pedro, mas todos o chamavam de Peppa porque 

ele se parecia demais com a personagem do desenho animado de mesmo nome, uma porquinha rosa 

de olhos apertados. Peppa e Bola, outro com cara de porco, eram os responsáveis por cuidarem dos 

“pontas”, como João chamava seus vendedores de drogas. 

Sim, ele era traficante de drogas. Na verdade, era o chefe do tráfico de uma região do Estado 

de São Paulo conhecida como Messoregião de Bauru, onde ficava a cidade de Bela Aurora. Respondia 

a uma grande facção criminosa. 

Apesar da polícia saber quem ele era, João não via o interior de uma cela havia mais de vinte e 

cinco anos. Isso porque ele trabalhava na surdina e com muito, muito cuidado, sem chamar a atenção. 

Não crescia demais para forçar a polícia a agir nem se mantinha pequeno, o que encorajaria outro 

traficante a tomar seus negócios. O fato de não permitir execuções nem chacinas também o ajudava 

a ficar longe da cadeia. A paz faz bens aos negócios, pensava ele. Pessoas felizes e seguras se arriscavam 

a procurar um ponta e comprar mais drogas, daí um dos motivos de ele desencorajar outros crimes, 

como assaltos e roubos, principalmente em Bela Aurora. Justificava aquele casarão com piscina e 

churrasqueira tendo negócios limpos, como estúdios de tatuagens e postos de gasolina espalhados 

pela região. 

A aposta do Peppa fez Vitor e MC Ranho trocaram olhares preocupados antes de jogarem 

suas cartas viradas para baixo sobre a mesa, sinal de que desistiram da rodada. Mas João não desistia 

fácil. Aquela grana tinha que ser dele. Não que precisasse, afinal o dinheiro para a aposta dos três 

vinha do salário que lhes pagava. Era mais uma questão de se firmar como o macho alfa do bando. 

João pegou quatro fichas de cinquenta e as jogou sobre o monte. 

— Pago o que Peppa colocou e aumento mais cem — disse João, encostando as costas na 

cadeira e sorrindo para o Peppa de modo sacana. 

O sorriso confiante do Peppa se desmanchou. Ele jogou as cartas viradas para baixo e mordeu 

os lábios de raiva. 

— Caramba, chefe — soltou ele. — Você já não tem dinheiro suficiente? 

João riu, bebeu um gole de cerveja direto da lata e puxou para o seu monte as fichas que 

ganhara. 

— Não existe essa de “dinheiro suficiente”, Peppa — disse, dando um beijo em uma das 

fichas. — Já devia ter aprendido isso. 

A mulata de lábios fartos e seios do tamanho de bexigas cheias se levantou da esteira e se 

aproximou da área da churrasqueira. Usava um biquíni fio dental que não deixava nada para a 

imaginação. 
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— João, querido. Você pode passar mais bronzeador em mim? — perguntou ela com a voz 

melíflua. 

Ele alargou o sorriso para os seus capangas, que viraram a cara, constrangidos. Se quisesse, ele 

poderia levar as seis mulheres para a cama e deixar os três chupando o dedo a noite inteira. Ele sabia 

que não era bonito, longe disso, e se não fosse rico e perigoso, a única coisa que aquela gata lhe 

pediria era para manter distância. 

— Já vou, Ariadne — respondeu João. — Só quero saber se os camaradas aqui aceitam levar 

mais uma surra. 

— Para mim já deu — respondeu Vitor antes de se levantar. 

— Pra mim também — respondeu MC Ranho, pegando um punhado de amendoim da 

cumbuca e se levantando também. — Acabei de perder a porcaria do aluguel! 

O celular do Vitor começou a tocar. Ele o tirou do bolso da bermuda e o atendeu. 

— Fala, Paolo, quais são as novas? — disse Vitor, franzindo as sobrancelhas em seguida. — 

Calma, fale devagar. O que aconteceu? — Vitor ouviu a resposta e ficou pálido. Olhou para o primo 

em desespero. João previu que se tratava de uma notícia péssima. Seriou o rosto e bebeu um gole de 

cerveja. — Apreenderam o caminhão? 

João empalideceu ao ouvir aquilo e desejou com afinco que não fosse o caminhão que 

suspeitava, pois se fosse, estava em uma enrascada homérica. 

Ainda ao telefone, Vitor passou a mão pela cabeça, fechou os olhos e suspirou. 

— Tá, tá, vou falar com o chefe — disse Vitor antes de desligar o telefone e olhar para João 

com a expressão funesta. Não precisava dizer nada, ele já havia entendido o tanto que estava ferrado. 

João se levantou devagar, como se carregasse uma montanha nas costas. O coração retumbava 

no peito. Ele não queria, ou melhor, não podia acreditar que aquilo havia acontecido. 

— Diz que entendi errado, Vitor — pediu João em súplica. 

— Os federais apreenderam o carregamento, todo ele — revelou Vitor, com pesar. 

João soltou todo o ar dos pulmões. Uma montanha de gelo despencou em seu estômago, tão 

grande e pontuda que quase o fez vomitar. 

— Onde? — perguntou, apertando com os dedos a região entre os olhos. 

— Na Rodovia Castelo Branco, a vinte quilômetros do depósito. 

— Vinte? — O sangue de João entrou em ebulição. Ele arregalou os olhos, incrédulo. — 

Cruzamos a fronteira e quatro Estados para morrermos na porra da praia? 

Chutou a cadeira em que estava sentado a pouco, fazendo-a voar para cima da mesa e derrubar 

as fichas do pôquer, as latas de cerveja e a cumbuca de amendoim. Peppa, o único que estava sentado, 

levantou-se num salto e cambaleou para trás, encostado as costas em uma pilastra. As mulheres ao 

redor da piscina se levantaram das esteiras para assistirem à cena. 

Ele se aproximou do celular conectado às caixas de som e o puxou do plugue com tudo. A 

música cessou de imediato. 

— Pagamos uma grana preta para os federais nos deixarem passar em todos os malditos postos 

de fiscalização! — gritou João, apontando o dedo para Vitor. — Como isso foi acontecer? 

— Não sei, primo — respondeu Vitor na defensiva. A culpa não era dele, o que ele tratou de 

explicar. — O Paolo é quem cuidou dos federais, certo?! 

A raiva de João se transformava em desespero conforme ele se dava conta do tanto que estava 

ferrado. Era o chefe de uma região, ou seja, seu trabalho se resumia em vender drogas, nada mais. 
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Uma parte do lucro ficava com ele, outra parte, bem maior, ia para a facção. Assim foi por vinte anos, 

até ele desembestar de querer ganhar mais. 

No começo daquele ano, pedira ao seu chefe que o deixasse também ser o responsável pelo 

contrabando, por trazer a droga do exterior para o estoque da facção inteira. Era uma das funções 

mais perigosas e lucrativas do grupo, um trabalho muito difícil. As chances de uma encomenda ser 

apreendida pela Polícia Federal eram enormes. 

Seu chefe relutara em lhe passar a tarefa, dera-lhe vários avisos e deixara bem claro a 

responsabilidade daquele pedido. Por fim, colocara João encarregado de trazer uma grande 

encomenda de cocaína da Venezuela para o Brasil. Por questão de segurança, a encomenda deveria 

ser dividia em nove viagens, assim, se a Polícia Federal apreendesse alguns carregamentos, o prejuízo 

não seria demais. 

Mas não foi o que João fizera. 

— Devia ter ouvido você, Vitor — falou, passando a mão pela cabeça. — Devia ter dividido 

a encomenda do Vlad em vários carregamentos, em rotas diferentes. Fui afobado e quis fazer uma 

surpresa para ele, trazer tudo de uma vez. Como fui imbecil! 

João sentiu uma pontada de dor de cabeça e levou a mão à testa. Um AVC agora viria bem a 

calhar. 

Passada a dor, apertou a região entre os olhos com os dedos e balançou a cabeça em negativa. 

— Quanto perdemos? — perguntou João ao Vitor. 

— Duas toneladas de... 

— Não, quanto em dinheiro nós perdemos? — João refez a pergunta. — Quanto eu tenho 

que pagar para o Vlad? 

Vitor suspirou e coçou uma das sobrancelhas. 

— Ele investiu dois milhões de reais. 

O valor acertou João no baço. Era uma fortuna, mas não tão absurda assim. 

— Você é o meu contador. Temos isso de bate pronto? — perguntou num tom esperançoso, 

quase de súplica. 

— Não. E você conhece o Vlad, ele vai querer o dinheiro até o final do mês — disse Vitor. 

Vladmir Ribas Lages, vulgo Vlad, era o chefão da facção, o Big Boss. Nos botecos frequentados 

por bandidos diziam que ele fora montado com partes do Al Capone, do Pablo Escobar e do Drácula. 

Ele era conhecido por muitas coisas, mas não por ser gentil com quem lhe dava prejuízo. Sim, ele vai 

querer o dinheiro, cada centavo até o final do mês, e não vai me dar nem um segundo a mais de prazo para pagá-lo. 

— Como vou conseguir dois milhões de Reais em dinheiro vivo em um mês, porra? — 

questionou João das Dores, socando o ar com uma das mãos. 

Vitor, Peppa e MC Ranho trocaram olhares. 

— Só um milagre nos tira dessa — disse Vitor. 

João concordou com um aceno de cabeça. 

— Então vamos procurar a porra do milagre — disse ele de dentes cerrados. 
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PRÓLOGO 

Garoava e fazia frio em São Paulo. Um homem de óculos escuros e touca de lã caminhava 

com pressa e de cabeça baixa pela Avenida Paulista. A poucos metros do cruzamento com a 

Brigadeiro Luiz Antônio, juntou-se à multidão aglomerada atrás o limite estabelecido pelas 

autoridades. O cruzamento estava interditado para pedestres e veículos fazia dois meses. Ele viu por 

cima de ombros alheios centenas de operários e uma dezena de escavadeiras cavoucando o côncavo 

formado pelo desmoronamento da estação Brigadeiro do metrô. 

Todos sabiam como a estação desmoronara, mas poucos, menos de uma dezena, conheciam 

o motivo. A televisão, os jornais e a internet cobravam a verdade, e, enquanto esperavam um 

pronunciamento oficial do governo, inventavam hipóteses. Mas nem o governo recebera todas as 

peças do quebra-cabeça. A história completa era conhecia por apenas duas pessoas no mundo. 

O homem fechou os olhos e suspirou antes de se virar para ir embora. Ao dar um passo, 

chutou um pedaço de concreto caído na calçada, parte de uma das colunas da estação de metrô. Ele 

se abaixou, virou a peça e encontrou a marca de uma mão afundada na parte lisa, com todos os dedos 

bem delineados. Olhou para cima e ao redor. Ao constatar que não era visto, colocou sua mão na 

marca. 

O encaixe era perfeito.  
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Capítulo 1 

A luz do sol se espremia por entre as frestas da janela e tingia o quarto em tons âmbar. Sobre 

a escrivaninha, gibis da Turma da Mônica brigavam por espaço com livros cuja lombada continha 

títulos como “História da Brasil” e “Matemática Básica do Ensino Fundamental”. Um skate 

atravessava o caminho entre a cama e a porta. Chuteiras gastas estavam jogadas no sopé da cama e 

ao lado de uma bola de futebol suja de terra. A cama ficava junto à parede, logo abaixo da janela de 

madeira em estilo veneziana pantográfica. Nela, um menino dormia. 

Ele abriu os olhos e lembrou que era o último dia de férias escolares. Teria sentido o sabor da 

melancolia se não decidisse antes aproveitar todos os segundos que lhe restavam; tarefa fácil para um 

menino de doze anos. Ele se ajoelhou sobre a cama e abriu a janela. A vista dava para a janela do 

sobrado vizinho, fechada àquela hora. O sol de janeiro brilhava em um céu sem nuvens. Ao descer 

da cama, vestiu bermuda e camiseta e usou os dedos para pentear os cabelos castanhos escuros, cor 

dos olhos. Saiu do quarto como se fugisse de um incêndio e desceu a escada pulando degraus, como 

sempre fazia. 

A sala em forma de L era pequena. O sofá de três lugares precisava ser trocado, assim como a 

televisão de tubo e a cortina com estampa de folhas secas que apenas sua mãe gostava. Faltava uma 

cadeira na mesa de jantar de quatro lugares. Alguns tacos do piso começavam a se soltar e a provocar 

tropicões. 

Cruzada a sala, o menino chegou à cozinha e encontrou a mãe com a barriga encostada na pia 

passando manteiga em pães de forma que douraria na frigideira. Ele se sentou à mesa de dois lugares, 

encostada na parede de azulejos azuis, e encheu o copo com leite, que misturou com achocolatado 

em pó. A janela da cozinha dava para o corredor lateral e a parede do sobrado vizinho. 

O sobrado já era velho quando ele nasceu. Seus pais o compraram durante os preparativos de 

casamento. A última parcela do financiamento caíra no fim do ano passado. Apesar de não gostar 

muito do sobrado, Cauê tinha um canto que considerava mágico, a figueira no quintal dos fundos 

onde costumava se encostar de barriga cheia após a macarronada de domingo. O sol da tarde incidia 

sobre a árvore, formando uma sombra comprida na grama do tamanho de uma espreguiçadeira. A 

grama daquele lado era baixa e fofa como a de um campo de futebol. De tão gostoso que era deitar 

ali que o menino chegava a dormir e só acordava quando as formigas lhe cobriam as pernas. 

— Não vai dar bom dia, Cauê? — perguntou a mãe sem se virar. 

— Desculpe, mãe. Bom dia. 

Ela se virou e lhe entregou um prato de vidro marrom com algumas fatias passadas na 

frigideira. Sua mãe tinha os cabelos escuros e ondulados, olhos grandes e rosto rechonchudo. Ao 

pensar nela, Cauê sempre a via com aquele avental verde com estampa de flores. Também associava 

a ela o cheiro de alho e cebola. 

Cauê se lembrava de uma noite em que, ardendo de febre, foi parar no hospital. Havia greve 

de médicos e enfermeiros. As pessoas chegavam enfermas, protestavam contra o descaso, mas logo 

iam embora para suas casas ou à caça de outro pronto-socorro. Mas a mãe de Cauê não. Ele ainda 

conseguia ouvir os gritos dela na recepção exigindo que alguém viesse examiná-lo. Não parou de 

gritar nem quando a polícia chegou. Em nenhum momento ela chorou ou implorou como se pedisse 

um favor. Exigiu o que lhe era de direito e só se acalmou quando a recepcionista, estudante de 
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enfermagem, prometeu atender seu filho. Voltaram para casa sem receita para a dor de ouvido de 

Cauê (afinal a moça era estudante), mas com três caixas de antibiótico doadas pelo diretor do hospital. 

A pressa de Cauê em brincar na rua o fez enfiar uma fatia inteira de pão na boca e a engolir 

em poucas mastigadas. Devorou as demais em poucos segundos. 

— Aonde pensa que vai, menino? — ralhou a mãe, tão logo Cauê se levantou da mesa, 

satisfeito e pronto para sair correndo. 

— Andar de bicicleta, mãe — respondeu Cauê como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. 

— Hoje é o último dia de férias. 

Ela cruzou os braços e o olhou daquele jeito que as mães fazem enquanto ponderam os prós 

e contras do pedido de seus filhos. 

— Já não andou demais de bicicleta nestas férias? 

— Ah, mãe. Por favooooor! — Cauê uniu as mãos em súplica. — Deixa, vai?! Por favor, por 

favooooor! 

— Só pelo quarteirão — ordenou ela, arqueando uma das sobrancelhas, algo que o menino 

queria muito aprender a fazer. 

— Sim, sim — disse ele sem ter certeza de que se limitaria a um mísero quarteirão. 

— Mas tome cuidado — acrescentou ela, apontando-lhe o dedo. — São Paulo não é mais 

cidade para crianças ficarem brincando na rua. 

Ela se voltou à pia, e ele disparou para fora de casa. Pegou na garagem a bicicleta de seis 

marchas, que ganhara dois Natais atrás, e cruzou o portão como se tivesse saindo da cadeia após 

trinta anos preso. 

Cambuci é um bairro de periferia cravado na região central da cidade. Naquela época, as ruas 

eram ladeadas por sobrados antigos com uma ou nenhuma vaga de garagem. Quase todos os telhados 

possuíam antenas UHF com linhas de pipa emaranhadas. Senhoras de avental e panos de prato nas 

mãos trocavam fofocas na calçada enquanto seus filhos e netos chutavam bolas no intervalo de 

passagem dos carros. Nos botecos de esquina, homens de barba por fazer e chinelos de dedo 

entornavam copos de cerveja barata enquanto discutiam os lances do último jogo de futebol. Portões 

minúsculos inseridos entre borracheiros e salões de manicure davam em grandes corredores 

descobertos com casas em fila formando vilas escuras e sinuosas. O bairro exalava hortaliças e frutas, 

aroma proveniente das inúmeras feiras de rua que aconteciam em vários pontos do bairro. 

Cauê encontrou muitos garotos brincando na rua. Eduardo, um colega da escola, famoso por 

conseguir cuspir a mais de quatro metros, era um dos que corria para subir uma pipa com o escudo 

do Palmeiras. Maria Clara e suas primas estavam ensopadas porque brincavam com mangueira no 

quintal da frente. Sérgio, o único da sua turma a repetir duas vezes o sétimo ano do Ensino 

Fundamental, sorriu ao ultrapassá-lo com uma bicicleta de doze marchas. Era um dos poucos amigos 

de Cauê que morava em um dos prédios com piscina aquecida e quadra de esportes que brotavam 

nos terrenos de antigos sobrados demolidos. Havia um clima de urgência nas ações de todas as 

crianças, como se tentassem condensar em um único dia tudo aquilo que esqueceram de brincar 

durante as férias. 

Ao chegar a uma ladeira, Cauê abriu os braços e deixou a bicicleta descer sozinha. Nada lhe 

era mais prazeroso do que sentir o vento forte no rosto e nos cabelos. Divergindo da maioria dos 

garotos de sua geração, não curtia ficar em casa jogando videogame. Prova disso estava nos ralados 
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dos cotovelos e dos joelhos. Diziam que nascera duas décadas atrasado, e quando lhe contaram como 

as crianças brincavam no passado, Cauê acreditou ser mesmo de outra época. 

Freou no fim da ladeira, fazendo os pneus cantarem no asfalto. Ao virar a esquina, a roda da 

frente se soltou, e por pouco ele não caiu de cara no asfalto. A roda solta seguiu em linha e só parou 

ao bater em um poste. 

Tudo que não precisava era de um contratempo. Cauê deixou os ombros caírem e suspirou 

em desânimo. Pegou a roda e a analisou. Por sorte, os aros não entortaram. Sem alternativas, ele 

jogou a parte da frente da bicicleta sobre o ombro e, com ajuda da roda traseira, carregou a bicicleta 

moribunda por três quarteirões. 

Só uma pessoa poderia desfazer o estrago. 

• • • 

Se havia algo que deixava Alice feliz era trabalhar no motor de um carro. Naquela manhã, seu 

pai precisara se ausentar da oficina para atender um cliente e a deixou encarregada de trocar as velas 

de um Gol. Não era sempre que lhe dava aquela oportunidade. Eufórica, a menina vestiu o macacão 

jeans, prendeu os cabelos loiros com um elástico de cabelo e desceu a escada de casa que levava à 

oficina (eles moravam sobre a oficina). Dez minutos depois, as unhas dela estavam sujas de graxa, e 

os óculos de aro grosso, respingados de óleo, mas se dependesse dela, assim ficaria em todos os dias 

de sua vida. 

A oficina era como milhares de outras em que apenas o dono (ou ele e mais um ajudante) 

trabalhavam. Com espaço para dois carros, não possuía equipamentos de grande porte, como 

elevadores automotivos ou computadores de diagnóstico. Tudo era feito com ferramentas de mão, 

macaco hidráulico e muita flexibilidade para se esgueirar por baixo dos veículos. Para Alice, era aí que 

estava a graça. 

Muitas pessoas, a maioria homens, se espantavam com uma garota de doze anos, loirinha e 

magrela, trabalhando melhor do que muitos mecânicos profissionais. Diziam que ela fora batizada 

com óleo de motor ou que talvez fosse a reencarnação de Henry Ford, fato era que a menina sempre 

preferiu ferramentas a bonecas, macacões a vestidos e graxa a perfume. 

Velas trocadas, Alice fechou o capô no instante exato em que seu vizinho e melhor amigo 

chegou à oficina carregando uma bicicleta sem a roda dianteira. 

— Acho que sei o que veio me pedir — disse ela, cruzando os braços e empinando o nariz. 

— Pode consertar? — perguntou ele como se pedisse ajuda para salvar a vida do seu filho. 

No espaço entre dois segundos, Alice pensou em dizer não só para ver a cara que ele faria, 

mas o sorriso dele era um dos seus pontos fracos. 

— Talvez — disse ela, o mesmo que dizer “sim”. 

Cauê sorriu, colocou a bicicleta no chão da oficina e foi se sentar em uma pilha de pneus, 

abaixo de um cartaz anunciando uma marca de baterias. Alice se ajoelhou ao lado da bicicleta, tirou 

do bolso da frente do macacão uma chave de boca, encaixou o parafuso da roda dianteira no gancho 

e começou a apertar a porca. Era um serviço tão simples que até o infeliz poderia fazer se não fosse 

tão dependente dela. 

Os dois se conheciam desde que se entendiam por gente. Nasceram em suas respectivas casas 

e cresceram como se morassem em uma só. As janelas de seus quartos davam uma de frente para a 

outra. Iam para a escola juntos, viam-se quase todos os dias e, antes de dormirem, conversavam à 
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janela até o sono chegar. Cauê e Alice eram filhos únicos, mas não sentiam falta de irmãos porque 

consideravam a vaga preenchida. 

— Como fez isso, Cauê? — perguntou Alice enquanto apertava a porca. 

— Virei a esquina e ela se soltou. — Ele deu de ombros. — Vai demorar? 

— Serviço gratuito demora mais. 

Apesar do que dissera, Alice terminou o serviço em menos de um minuto. Levantou-se do 

chão e ergueu a parte da frente da bicicleta, colocando a chave de boca de volta no bolso do macacão 

e girando a roda dianteira com a mão. A roda girou com perfeição. 

— Mas já? — questionou Cauê, surpreso. 

— Ah, posso demorar mais se quiser — respondeu ela com ar blasé. 

— Muito engraçado, Alice — disse ele, sem sorrir. Cauê pegou a bicicleta e a encostou na 

parede. Preparava-se para montá-la quando olhou em volta e perguntou: — Cadê seu pai? 

— Um cliente não conseguiu tirar o carro da garagem. Achou melhor chamar meu pai do que 

pagar um guincho. Se eu fosse ele, nem me dava ao trabalho de atender mãos-de-vaca — disse ela, 

balançando a cabeça em negativa. 

Uma limusine estacionou em frente à oficina. A julgar pelo barulho gorgolejante do motor, o 

problema era grave. A porta do lado do motorista se abriu, e um mulato grande, apertado em um 

terno preto, desceu e se aproximou de Alice. O quepe não deixava dúvidas de que era o motorista. 

— O mecânico está? — perguntou ele à Alice. 

— Tá olhando para ela — respondeu a menina, empinando o queixo e batendo as mãos como 

se para limpá-las. 

— Tem quanto anos, menininha? — perguntou o motorista, medindo-a com os olhos e 

sorrindo de canto. 

Poucos a chamavam de “menininha” e sobreviviam para contar a história. Mas daquela vez ela 

se limitou a suspirar de desdém. Alice se aproximou da limusine e parou em frente ao capô. 

— Abra o capô — ordenou ela. 

— Eu... 

— Posso ouvir que você tá com entupimento na mangueira de combustível — disse ela, 

forçando o tom educado. — Eu sei consertar isso. Abra o capô, por favor, queridão. 

O motorista virou o rosto na direção de Cauê e arqueou as sobrancelhas como se perguntasse 

se podia confiar na “menininha”. 

— Se eu fosse você, abria o capô — respondeu Cauê, dando de ombros. — Não vai querer 

que ela fique brava, acredite. 

Sem saber como contestar, o motorista voltou à limusine e puxou a alavanca que abria o capô. 

Alice colocou a trava para manter o capô aberto, tirou uma chave de fenda do bolso do macacão e 

começou a desparafusar o filtro de combustível. Enquanto trabalhava, enxergou pelo canto do olho 

o motorista se postando ao lado de Cauê e a observando com a expressão espantada, igual a de muitos 

homens que a viam trabalhar. 

Alice não admitiria, mas adorava ver aquela expressão. 

• • • 

Alice foi inventada, única explicação para ter nascido tão inteligente. Cauê se perguntava como 

uma menina de doze anos consertava quase tudo construído pelo homem sem uma formação que 

justificasse. Não eram só carros, ela dominava também computadores, eletrodomésticos e até 
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equipamentos robóticos de grande porte, como braços mecânicos, empilhadeiras e tratores. Construía 

seus próprios brinquedos, casinhas de boneca com elevadores que funcionavam de verdade, carrinhos 

que acendiam os faróis e abriam as portas automaticamente e bonecos de controle remoto que 

andavam sozinhos e davam cambalhotas. A inteligência dela só era superada pela petulância. 

Perto dela, Cauê se sentia um ratinho à sombra de uma gigante. Perguntava-se por que o 

aceitava como amigo. O que ele, em sua infinita pequinês, agregava às necessidades dela, sociais ou 

não? Uma vez ele lhe fizera essa pergunta e ouvira que seu coração puro, seu otimismo um tanto 

exagerado e sua índole em ajudar as pessoas eram características que ela invejava. O menino precisou 

procurar no dicionário o significado de “índole” para entendê-la. A verdade era que todos ao redor 

dela eram coadjuvantes. Cauê tinha certeza de que Alice se tornaria uma mulher linda e poderosa, 

dotada de luz própria e que jamais seguiria os passos de alguém porque todos os pés estariam às 

costas dela. 

De repente, a porta de passageiro de trás da limusine se abriu, e por ela desceu um sonho. Sabe 

quando se vê nos filmes uma mulher deslumbrante entrando em cena e tudo ocorre em câmera lenta? 

Isso acontece no mundo real, ao menos aconteceu com Cauê. Ele esqueceu como se respirava. Era 

uma menina que aparentava ter a idade dele. De cabelos pretos compridos e lisos, grandes olhos azuis 

e pele de porcelana, vestia um vestido bege e calçava sandálias vermelhas, roupas caras demais para 

quem morava naquela parte do bairro. 

Sem olhar para Cauê, ela se aproximou do motorista. 

— Vai demorar, Simas? — perguntou ela, cruzando os braços em sinal de impaciência. 

— Não sei. 

Cauê abaixou a cabeça quando ela virou o rosto na sua direção. 

— Essa bicicleta aí é sua? — perguntou ela, apontando para a bicicleta encostada na parede. 

— Ah, sim, é sim, sim — respondeu Cauê, arrependendo-se da quantidade de “sins” saídos 

de sua boca. 

— Muito bonita — disse ela depois de alguns segundos. 

A garota se aproximou e se sentou ao lado dele na pilha de pneus. O ombro dela resvalou no 

dele e o fez sentir a mesma energia de fios desencapados se tocando. O perfume dela o fez imaginar 

como seria o Paraíso. Ele achou sublime que uma menina rica se sentasse em pneus sujos sem hesitar. 

— Qual o seu nome? — perguntou ela, enfiando as mãos entre as pernas. 

— Cauê. E o seu? 

— Dália. — Ela virou o rosto para a rua e suspirou de desânimo. — Não acredito que as férias 

acabaram. Detesto minha escola. 

— Por quê? 

— Ah, os alunos são tãããão chatos! — disse ela, revirando os olhos para cima e bufando em 

seguida. — Só falam das viagens que fizeram para outros países e quais foram os carros chiques que 

seus pais compraram. Um bando de esnobes arrogantes! 

Cauê arqueou as sobrancelhas de surpresa. Dália parecia ser o tipo de menina cujos pais 

podiam viajar pelo mundo em primeira classe e comprar uma frota de carros importados. 

— Bem, você não é obrigada a ser como eles — disse Cauê, dando de ombros. 

— Aí não teria nenhum colega, né?! — retrucou ela como se fosse a coisa mais óbvia do 

mundo. — Você precisa fingir ser quem não é na sua escola? Tipo, fazer cara de que adoooora 
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comprar sapatos — Dália forçou um sorriso exagerado, como se estivesse enxergando os sapatos em 

uma vitrine — quando o que gosta mesmo é de, sei lá, mergulhar de bunda na piscina? 

Cauê riu porque ela não parecia ser do tipo que dizia “bunda”. 

— Ora, pergunte para eles se gostam de pular na piscina — sugeriu ele. — Talvez você 

descubra que alguns também gostam do que você gosta. 

Dália o olhou como se ele não entendesse nada do mundo dela, o que era uma verdade. 

— Se disser o que gosto, eles vão zombar de mim e me achar uma pé-rapada. 

— Acho que você precisa de outros amigos, isso sim. 

Ela sorriu de um jeito que cravou na retina dele. 

Alice quebrou a magia que acontecia naquela pilha de pneus ao fechar o capô com força. Cauê 

e Dália se levantaram no susto e ao mesmo tempo. 

— Mas já? — perguntou Simas, surpreso. 

— Mangueira de combustível é fácil — explicou Alice com desdém. 

Descrente da habilidade da menina, Simas foi até a limusine e deu a partida. O motor ronronou 

como um gatinho jovem. 

— Nossa! Você consertou mesmo, menininha — disse ao sair sorrindo da limusine. 

— Me chame de Alice, por favor. Nada de menininha. — Ela estendeu a mão para ele com a 

palma aberta virada para cima. — Cem Reais. 

Simas sorriu sem graça, do tipo que dizia “ah, claro, tem que pagar, né?!”, e começou a tatear 

os bolsos do paletó e da calça. A demora em achar a carteira o empalideceu. Dando-se conta da 

situação, virou-se num rompante para Dália, que o entendeu no ato. 

— Poxa, Simas, de novo? — perguntou ela, jogando as mãos na cintura e balançando a cabeça 

em negativa. 

— Acho que esqueci a carteira na bancada da cozinha. — Simas se voltou à Alice e perguntou 

em tom de quem se desculpava: — Posso voltar depois? 

— Claro, deixe a limusine aqui, desça duas quadras e pegue um ônibus — sugeriu Alice com 

sarcasmo. — Ah, mas você não tem dinheiro para a passagem, né?! — Acrescentou ela, enrugando a 

testa para fingir uma expressão de quem sentia pena. 

— Prometo que volto. 

— E eu prometo que não darei uma volta no quarteirão com a limusine — disse Alice, 

forçando um sorriso que dizia o contrário. 

— O laboratório do meu pai não é tão longe daqui — sugeriu Dália, dando um passo à frente. 

— Não posso deixar a limusine aqui! — avisou Simas, categórico. 

— Eu fecho a oficina e vou com você — sugeriu Alice. — Mas aí vou cobrar cento e cinquenta. 

— Mais cinquenta? — Simas arregalou os olhos. 

— Sim, por você cansar minha beleza. 

— Vou junto — Cauê levantou a mão. Queria desfrutar mais um tempo com a menina rica. 

Simas olhou para as três crianças ao seu redor e balançou a cabeça em negativa. 

— Não posso levar crianças estranhas sem a autorização dos pais. 

Para resolver a questão, Cauê saiu da oficina, andou em direção ao sobrado vizinho e enfiou a 

cara entre as grades do portão. 

— Manhê! — gritou ele. — Vou dar uma volta de carro com a Alice e um amigo dela! Já volto! 

— Vem para almoçar? — gritou a mãe de volta. 
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— Sim! 

— Então pode ir! 

Cauê sorriu para Simas, que deixou os ombros caírem junto ao corpo. Sem alternativas, o 

motorista abriu a porta de trás da limusine para as crianças entrarem. Alice abaixou o portão de 

enrolar da oficina e o trancou com o cadeado. Todos dentro, Simas deu a partida e saiu. Cauê se 

sentou entre Dália e Alice. Algo lhe dizia que os três viveriam muitas histórias juntos. 

Ele só não sabia de que tipo, ainda. 
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Capítulo 2 

A situação incomodava Alice por três motivos. Primeiro, não devia ter fechado a oficina para 

ir atrás do pagamento de um cliente. O certo seria o cara se virar para lhe trazer o dinheiro. Segundo, 

tudo naquela limusine parecia caro e limpo demais. Ela receava que seu jeito abrutalhado quebrasse 

ou sujasse alguma coisa. E terceiro, não estava gostando nadinha do jeito que seu amigo olhava para 

a menina rica. Cada vez que Cauê e Dália trocavam sorrisos, o estômago dela se contorcia em 

protesto. O sangue borbulhava, a respiração acelerava e os dedos se fechavam em punho. Raiva e 

medo se misturavam no coração da menina, formando uma nuvem densa nublando seus 

pensamentos. Era como se estivessem lhe roubando um tesouro que só naquele instante descobriu 

que tinha. Alice era inteligente o bastante para entender que essa nuvem escura se chamava ciúmes, 

mas o orgulho não permitia que a assoprasse para longe. 

Isso poderia lhe custar caro. 

A limusine embicou e parou em frente ao portão de um prédio muito velho no bairro de 

Pinheiros. Destoava por completo dos prédios modernos e comércios ao redor. Marrom e 

malcuidado, provavelmente uma fábrica construída no início do século vinte. Simas apertou o botão 

do controle remoto fincado no quebra-sol, e o portão de arame deslizou para trás do muro. 

Eis mais um motivo para se incomodar com a situação: como o dono de uma limusine poderia 

trabalhar num chiqueiro como aquele? O prédio era largo, tinha dois andares, sendo que o primeiro 

aparentava ter o dobro de pé direito em relação ao segundo. Uma grossa camada de pó tingia as 

janelas de tom bolorento. Rachaduras, descascados e manchas de infiltração salpicavam as paredes. 

Havia duas entradas: uma porta comum, de madeira, bem no centro da fachada; e outra larga, de 

ferro de enrolar, do lado esquerdo, grande o suficiente para um caminhão passar. 

Alice receou entrar no prédio. Seus instintos lhe diziam que nada de bom estaria lá dentro. Só 

um louco ou um psicopata trabalharia numa fábrica mal-assombrada. Ela, claro, não acreditava em 

fantasmas, mas se mantinha aberta para mudar de opinião. Olhou para Dália e para o motorista e já 

não saberia dizer se eram quem diziam ser. Pensou em puxar Cauê pelo braço e lhe dizer para irem 

embora, mas aí teria que admitir o medo, e o orgulho — sempre ele — não a deixaria cometer 

tamanha atrocidade à sua honra. 

A limusine cruzou o pátio cimentado e estacionou em frente à porta de madeira. Ao descer do 

veículo, Alice pisou em um tufo de grama saído de uma rachadura no chão cimentado. Balançou a 

cabeça em negativa e passeou os olhos pela fachada. Entre as janelas do primeiro e segundo andar, 

lia-se o que deveria ser as primeiras letras de um letreiro que não existia mais. 

— O que é “Gasp”? — perguntou Alice à Dália. — E como seu pai pode ser rico trabalhando 

neste lugar? 

— Aqui foi a primeira sede da empresa dele. — A menina deu de ombros. — Mas quando 

começou a ganhar dinheiro de verdade, construiu uma nova aqui perto. 

Para explicar melhor, Dália deu as costas ao prédio marrom e fitou um ponto acima das lojas 

do outro lado da rua. Alice seguiu o olhar dela e se arrepiou inteira ao descobrir para o que exatamente 

ela olhava. 

Não pode ser! 



55 

A cinco quarteirões naquela direção, havia um edifício de trinta andares, tubular, feito de 

concreto e vidro. Alice o reconheceu de imediato pois sonhava com o dia que entraria lá. No topo, o 

famoso letreiro de aço escovado elucidava o mistério das quatro letras no prédio marrom: “Gaspareto 

Tecnologia”. 

— V-você é filha do doutor Nestor Gaspareto? — Alice perguntou, quase sem voz. 

— Dália William Gaspareto — respondeu, sorrindo e lhe estendendo a mão em cumprimento. 

As pernas de Alice viraram gelatina assim que ela se deu conta de que estava diante da filha do 

maior inventor e magnata brasileiro de todos os tempos. Só não caiu porque se mataria de vergonha. 

Nestor Gaspareto era o homem mais rico da América do Sul e um dos mais influentes do planeta. 

Genial no contexto exato da palavra, revolucionara a robótica, a informática e a nanotecnologia 

mundial. Não era exagero afirmar que um terço dos celulares, computadores e equipamentos 

robóticos em uso no mundo possuíam alguma peça saída da cabeça do prodigioso doutor. Muitos 

apostavam — e Alice se incluía na lista — que o nome dele seria gravado na história junto ao de 

Albert Einstein, Bill Gates e Stephen Hawking. A Gaspareto Tecnologia produzia equipamentos para 

a NASA, o CERN e o MIT. De repente, o mal-estar causado pela afinidade de Cauê e Dália se foi. 

Agora era Alice quem ansiava por ser a melhor amiga da menina rica. 

Mas por que o grande doutor Gaspareto trabalharia em um lugar como aquele? Ora, o prédio 

da Gaspareto Tecnologia possuía os maiores e mais modernos laboratórios e oficinas do mundo! Era 

como ser dono de uma frota de Ferraris, mas preferir andar de fusca para cima e para baixo. Ou ter 

o mais moderno computador do mundo, mas realizar cálculos complexos usando um ábaco. Não 

fazia o menor sentido! 

— Mas... mas por que seu pai trabalha aqui? — perguntou Alice, exasperada. 

— Ah, é complicado. — Dália parecia sem jeito de contar. — Meu pai tem, digamos, mania 

de perseguição. Ele odeia os diretores da empresa. Acha que vigiam seus passos e tentam controlar o 

que ele cria. Em partes, é verdade. Mas o motivo principal é que ele não tem paciência para o mundo 

corporativo. — Dália empurrou com o dedo uma mecha de cabelo para trás da orelha. — O negócio 

dele é jaleco branco e mão na massa. Ele se arrepia só de ouvir termos como recursos humanos, 

marketing ou projeções para o próximo semestre. Por causa disso, cria seus projetos aqui, sozinho, e 

depois os leva para a Gaspareto fabricar. 

Dália se dirigiu à porta, e só então Alice reparou que havia um teclado digital no lugar da 

maçaneta. Ao perscrutar a fachada, avistou discretas e modernas câmeras de segurança que ela não 

duvidou serem capazes de focar a pulga no cabelo de um invasor. O prédio podia ser velho, mas não 

inseguro. Foi então que suspeitou de um ardil. O aspecto abandonado poderia ser proposital 

justamente para não atrair a atenção. 

Dália digitou nove números no teclado digital, e a porta se abriu em um silvo suave para dentro. 

Mas antes de entrar, ela se virou para Alice e Cauê e, com a expressão de mea-culpa, avisou: 

— Meu pai é muito, muito desconfiado e acaba sendo grosseiro com quem não conhece. Por 

favor, não se ofendam se ele, digamos, começar a gritar com vocês, tá?! — pediu Dália, sorrindo um 

pedido de desculpas. 

Alice e Cauê trocaram olhares antes de se voltarem à Dália e concordaram ao mesmo tempo 

com um sinal de cabeça. 

Dália abriu a porta e entrou. Alice, Cauê e Simas a seguiram. O coração de Alice estava 

acelerado, afinal iria conhecer seu maior ídolo. 
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O que apresentadores, cantores e escritores infantis eram para a grande maioria das crianças, 

cientistas, inventores e mecânicos eram para Alice. Nestor Gaspareto figurava na lista de seus maiores 

ídolos. De certa maneira, ele provocou nela o interesse por robótica, especialidade máxima do doutor. 

Por isso, estava difícil para a menina apagar o sorriso nervoso e controlar a tremedeira. Mas Alice era 

do tipo que não lambia nem alisava. Assim que pisou dentro do prédio, vestiu uma máscara de 

seriedade e exalou seu famoso ar blasé. 

O laboratório era amplo, sem divisas. Cabos de fibra óptica e de força escorriam pelas paredes 

e se conectavam a computadores e máquinas industriais como tornos, fresadoras e furadeiras. 

Dividia-se em três ambientes. Do lado direito à entrada ficavam as máquinas e mesas com 

computadores, microscópios e lentes de aumento para trabalho em peças minúsculas. Do esquerdo, 

ela contou seis estantes de ferro abarrotadas de peças, rolos de fio e ferramentas. No centro, um sofá 

de quatro lugares em frente a uma televisão sobre um hack capenga. Havia também muitas 

geringonças, máquinas esquisitas e torres de metal com luzes piscantes que Alice não fazia ideia para 

que serviriam. Ao fundo e no centro, dois lances de escada — um para subir, outro para descer — e 

portas a espaços regulares nas duas direções. Uma delas estava aberta e exibia o que parecia ser uma 

cozinha ou uma copa. Não se podia chamar o lugar de laboratório de alta tecnologia e sim a oficina 

de um inventor maluco. 

— Pai? — chamou Dália. 

Um senhor grisalho, de barba por fazer desceu pela escada, na parede oposta à da entrada. 

Vestia jaleco branco surrado por cima da camisa bege. Os olhos azuis eram idênticos aos de Dália. 

Alice o reconheceu de imediato e se arrepiou inteira. Arregalou os olhos e se pegou sorrindo como 

uma criança diante do Papai Noel, um sorriso difícil de desfazer. Tudo aquilo que ele representava 

para o mundo a atingiu como um soco. Um segundo depois, acreditava não merecer estar na mesma 

sala que ele, e isso a fez suar e a engolir em seco. 

— Quem são esses dois aí? — perguntou Nestor com rispidez ao avistar Alice e Cauê meio 

escondidos atrás da filha. Ele se aproximou a passos corridos, como se fosse atropelá-los. — Filhos 

de algum inseto que empesteia minha empresa? Não devia tê-los trazido aqui! 

— Calma, pai — pediu Dália com amabilidade, levantando as mãos abertas pedindo para ele 

se acalmar. — São meus amigos. 

Não convencido, Nestor cerrou os olhos de leve para Alice e Cauê. 

— Amigos? — Nestor cerrou os olhos de leve e olhou para a filha com ar desconfiado. — 

Tem certeza? 

— A limusine quebrou bem perto de uma oficina. A Alice, que é filha do dono da oficina, 

conseguiu consertar. — Dália apontou para Alice, que arregalou os olhos e sorriu de nervoso ao ser 

vista por Nestor. — Simas esqueceu a carteira para pagar o serviço. Aí eu achei melhor trazê-los para 

cá, para que o senhor pagasse. — Dália voltou a abrir as mãos junto ao corpo e falou bem devagar, 

como um adulto falaria para ser entendido por uma criança. — Veja bem, eu os chamei. Eles não se 

ofereceram a vir. Nem sabiam que eu era sua filha ou que viriam para o seu laboratório e... 

— Oficina — corrigiu Nestor, levantando o indicador em riste. Em seguida, ele se voltou ao 

Simas, colocou as mãos na cintura e disse em tom enérgico: — Estava dirigindo com minha filha sem 

documentos de novo? 

— Desculpe, patrão — disse Simas em tom muxoxo e com a cabeça levemente abaixada. 

Alice apontou o dedo na direção de uma torre de metal com uma porta de vidro na frente. 
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— Aquilo é uma máquina de prototipagem? — perguntou ela. 

Nestor encarou a menina com ar desconfiado antes de responder: 

— Sim. 

— Lançaram um modelo novo que produz peças de plástico nove vezes mais rápido. 

— Ensinam sobre prototipagem na escola? — perguntou Nestor. 

— Não. Aprendi sozinha. — Os olhos de Alice arregalaram ao darem com um braço robótico 

em uma mesa. — Ei, eu ganhei um daquele no Natal! 

Nestor olhou para o braço robótico e de volta à Alice com cara de quem não acreditava que o 

braço mecânico pudesse servir como presente de Natal, ainda mais para uma criança. 

— Fui eu quem o projetou — disse o doutor, um pouco sem jeito. 

— Eu sei. Muito bom, mas precisei regular a pressão da garra. 

Uma das sobrancelhas do cientista arqueou para cima. 

— Regular a pressão da garra? — repetiu ele em tom de pergunta. 

— Sim, para pegar peças frágeis. Do jeito que vem da fábrica, não dá para pegar um ovo. 

— Você usa o braço mecânico para pegar ovos? 

— Claro que não! — respondeu ela em tom enérgico, como se tivesse se ofendido por ele 

achar que ela faria algo tão estúpido. — Mas já usei para trocar o microchip de uma placa de circuito 

integrado. O braço esmagou o microchip. 

Nestor se voltou à filha. 

— Finalmente uma amiga interessante — disse ele, parecendo aliviado. — Pode ir lá em cima 

pegar o dinheiro. Quero conversar mais um pouco com esta garota. 

Alice sorriu por dentro. Finalmente alguém a chamava de garota em vez de menininha. 

• • • 

Cauê seguiu Dália na escada. O andar superior tinha o pé direito mais baixo que o do térreo e 

uma série de portas brancas ladeando os dois lados do corredor comprido, que se estendia nas duas 

direções. A escada dava exatamente para o meio deste corredor. Dália virou para a direita e abriu a 

segunda porta do lado esquerdo. 

Entraram em um quarto comprido, de paredes brancas e móveis sóbrios. Havia uma cama de 

solteiro encostada à parede, um guarda-roupa no lado oposto e uma escrivaninha de madeira abaixo 

da janela. A vista dava para o edifício da Gaspareto Tecnologia. 

— Quem mora aqui? — perguntou Cauê. 

— Às vezes meu pai se empolga em algum projeto e acaba dormindo aqui. 

Ela foi até a escrivaninha, abriu a primeira gaveta e pegou uma carteira velha de couro marrom, 

de onde tirou três notas de cinquenta Reais e as entregou para Cauê, que as guardou no bolso da 

bermuda. 

Cauê avistou dois livros grossos em cima da escrivaninha: um sobre física quântica e outro 

sobre bioengenharia. Havia também um porta-retratos com a foto de Dália mais jovem, 

provavelmente com oito anos, entre Nestor e uma mulher muito bonita, de cabelos pretos e lisos. 

— Aquela é sua mãe? — perguntou Cauê, apontando para o porta-retratos. 

— Sim — respondeu Dália, olhando para a foto e suspirando. — Ela morreu de câncer três 

anos atrás. 

Cauê fechou os olhos e balançou a cabeça em negativa. De todos os assuntos que poderia ter 

a sós com a menina rica, morte e câncer estavam no fim da lista. 
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— Sinto muito — disse Cauê com pesar na voz. 

— Tudo bem. — Dália deu de ombros. — Já não dói tanto. Acho que meu pai trabalha demais 

para não ter tempo de sentir saudades dela. 

— Você falou que seu pai dorme aqui, mas então quem cuida de você? 

— Ele não dorme aqui todas as noites — explicou Dália de um jeito que parecia minimizar o 

feito de seu pai. — E a mansão tem muitos empregados que cuidam de mim. 

Cauê sentiu uma pitada de tristeza na resposta dela. Talvez o “não dorme todas as noites” 

fosse mais frequente do que ela gostaria. Para mudar de assunto, ele olhou na direção da janela, 

precisamente para o edifício da Gaspareto, e perguntou: 

— E quem cuida da empresa? Parece que seu pai não vai muito para lá. 

— Otávio é o braço direito do meu pai e o representa lá. 

— Ah, como o Lucius Fox. 

— Quem? — Dália franziu a testa. 

— Do Batman. Lucius Fox é quem realmente dirige a empresa de Bruce Wayne, para que o 

Bruce consiga ter tempo de ser o Batman. 

Ela sorriu de leve. 

— Não sei se conseguiria ver meu pai como o Batman. 

— Bem, este prédio é tipo uma Batcaverna e ele cria coisas bem interessantes. — Cauê 

encostou o ombro no batente da porta. — Você gosta do Batman? 

— Ah, não muito. — A menina se sentou na cama e enfiou as mãos entre as pernas. — Acho 

que prefiro o Superman. 

— Alice é doida por Star Wars e Harry Potter! — disse ele, começando a se sentir à vontade. 

— Gosto de Jogos Vorazes e da saga Crepúsculo. 

— Aquela dos vampiros que brilham como purpurina? — Cauê fez uma careta. — Tô fora! 

Dália suspirou e deixou os ombros caírem de leve. O rosto dela pareceu envelhecer dez anos. 

Ela balançou a cabeça como se negasse algum pensamento que tivera e baixou os olhos para o chão. 

— Nunca vi meu pai querer conversar com outra criança — comentou Dália com a voz triste. 

— Alice ama robótica e é muito inteligente — disse Cauê, sentando-se ao lado dela na cama. 

Sentiu uma vontade louca de pegar a mão dela, mas o bom senso o demoveu da ideia. 

— Percebi. — Dália suspirou olhando para a janela. — Às vezes acho que meu pai fica 

frustrado por eu não me interessar nadinha por robôs, máquinas e computadores. — Ela se voltou a 

ele e sorriu. — Gosto de artes. Um dia serei uma grande pintora. E você? O que quer ser quando se 

tornar adulto? 

— Sei lá. Talvez médico ou bombeiro. Gosto de ajudar as pessoas. 

— Isso é muito bom — disse ela, sorrindo ainda mais. 

Dália aproximou seu rosto do dele como se fosse beijá-lo, o que fez com que o coração dele 

quase parasse de bater, mas ela disse: 

— Você é muito legal, Cauê. 

— E você é muito linda... — As bochechas dele esquentaram. — Quer dizer, legal também. 

O que eu acabei de dizer?, perguntou-se Cauê, de olhos arregalados, querendo desaparecer de 

tanta vergonha. Por um segundo, ponderou a hipótese de se jogar de cabeça através da janela. 

— Obrigada — disse Dália em um sorriso envergonhado, mas que dizia ter gostado do elogio. 

— Hã, de nada — disse ele, sorrindo amarelo. — A-acho que preciso ir para casa agora. 
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— Pedirei ao Simas que leve vocês. 

— Não se preocupe. Eu e Alice pegamos um ônibus e... 

— Eu insisto. 

Os dois saíram do quarto e foram para a escada, com ela à frente. No caminho, Cauê se deu 

conta de que não queria se despedir dela. A possibilidade de nunca mais reencontrá-la o desesperou. 

Como ele podia sentir carência de uma menina que mal conhecia? Buscou um subterfúgio para pedir 

o telefone dela, o e-mail, mas nada lhe soou convincente. Cauê ficou com a impressão de que ela 

gostou dele. Quem sabe ela também quisesse vê-lo mais vezes. Mas como dar vida a essa intenção se 

nenhum deles abrir a boca para isso? 

No andar de baixo, Cauê chamou por Alice e percebeu que ela também queria ficar. Os dois 

entraram cabisbaixos na limusine. Simas manobrou para ir embora. Cauê se virou para trás e viu Dália 

através da janela. Estava ao lado do pai, à porta, e acenava de modo triste para eles, como se também 

não quisesse que fossem embora. Ele se voltou para frente, abaixou a cabeça e sorriu. Se ela estava 

triste era porque gostara deles, e se gostara, o que os impedia de voltarem a se ver? 

  



60 

Capítulo 3 

Cauê sorriu ao abrir os olhos porque sonhara com Dália Gaspareto. De olho fixo no teto, 

repassou cada segundo com a menina rica e aproveitou para divagar como teria sido bom se algo 

mais tivesse acontecido, um beijo no segundo andar da oficina, por exemplo. Imaginar o beijo lhe 

atacou o estômago e o fez querer prolongar o devaneio. Mas não poderia porque estava com fome. 

Levantou-se da cama, trocou de roupa e foi tomar café da manhã. 

Desceu pela escada pulando degraus e escorregou de bunda no corrimão pelo metro final. Na 

cozinha, sentou-se à mesa, apoiou um dos cotovelos ao lado do prato, a cabeça na mão fechada, e 

comeu sem pressa as fatias de pão de forma douradas na frigideira enquanto fitava um ponto vazio 

na parede azulejada. Diferente do que fazia sempre, mastigou devagar e mal bebericou o leite 

achocolatado. A mente insistia em fugir do presente e voltar ao passado, para o sorriso, os olhos e a 

voz de Dália. 

Antes que ouvisse sua mãe lhe perguntar porque estava com o olhar distante, voltou ao quarto 

e avistou Alice através da janela enfiando cadernos na mochila escolar. Já estava vestida com o 

uniforme azul e branco da escola, embora só fosse para lá em algumas horas. 

— O que achou de ontem? — perguntou ele ao pular de joelhos sobre a cama e cruzar os 

braços sobre o batente da janela. 

— Ontem o quê, Mané? — questionou ela, sem desviar a atenção da mochila. 

— Dália e Nestor — disse com obviedade. 

Ela largou a mochila sobre a cama e se aproximou da janela. Demorou a responder, como se 

escolhesse com cuidado as palavras que diria. 

— Foi legal — disse balançando a cabeça como se dissesse que talvez aquela não fosse a 

palavra. — O Nestor é bem louco, no sentido bom da palavra. 

— Será que vamos vê-los de novo? 

— Bem, não sei — respondeu Alice também cruzando os braços no batente da janela. 

— Gostou da Dália? 

Alice ajeitou os óculos com o dedo. 

— É... legalzinha — respondeu torcendo o bico como se não a achasse nada demais. 

— “Legalzinha”? — Cauê fez uma careta. Aquela ideia lhe era absurda. 

— Para uma bilionária, sabe. — Alice deu de ombros. 

— Desculpe, Alice, mas ela é bem mais do que “legalzinha” — retrucou, ríspido. 

A campainha da casa de Cauê tocou. Menos de um minuto depois, sua mãe o chamou do andar 

de baixo. Quem seria?, perguntou-se. 

— Já volto, Alice. 

Ele saiu do quarto divagando que poderia ser Dália, mas isso seria... 

O sorriso dela o atingiu com a força de um soco. Dália estava à porta, com Simas atrás lhe 

fazendo sombra. A mãe de Cauê segurava a porta aberta. Sorriu a ver a reação do filho e fez cara de 

quem conhecia muito bem a mágica que acontecia ali. Para Cauê, foi mais ou menos como ter ganho 

na loteria sem ter feito aposta alguma. 

— Olá — foi o que Cauê conseguiu dizer ao se aproximar. — Quer... quer entrar? 
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— Ah, não. Estou atrasada para a escola. — Dália, que vestia o uniforme escolar, disse “escola” 

como se dissesse “barata esmagada”. 

Dália retirou um envelope do bolso de trás da calça e o entregou para Cauê. O envelope estava 

fechado com fita lilás. Ele desfez o laço e o abriu, tirando de dentro um papel de alta gramatura. 

Achou, a princípio, que recebera um convite de casamento, pois a letra e a diagramação lhe deram 

essa impressão. 

— Farei treze anos daqui a um mês — explicou Dália. — Queria muito que fosse à minha 

festa. 

Num primeiro momento, ele não entendeu o que ela dissera, mas quando a ficha lhe caiu, 

arregalou os olhos e se petrificou. Dália o convidava para o aniversário dela! Seu coração começou a 

lhe socar o peito como se quisesse sair e abraçar a menina. As palmas das mãos suaram. Cauê se 

segurava para não pular, correr ou gritar de alegria. Virou o rosto na direção de sua mãe e implorou 

a ela com os olhos para que o deixasse ir. 

Captando a mensagem, a mãe se voltou à Dália e disse, sorrindo: 

— Ele vai adorar ir à sua festa. 

Cauê quase deu um pulo e socou o ar, quase. 

Dália sorriu de alívio. Pegou outro envelope do bolso, igual ao primeiro, e também o entregou 

para Cauê. 

— Este é para Alice. O endereço está no rodapé. 

— Nossa! Ela vai pirar! Muito obrigado, Dália! — Cauê não tinha muita certeza se um dia 

conseguiria parar de sorrir. 

Simas colocou a mão sobre o ombro de Dália e avisou: 

— Precisamos ir. 

Dália respirou fundo e concordou com um aceno de cabeça. Antes de ir, porém, fez algo que 

alimentaria os sonhos dele durante as próximas semanas: deu-lhe um beijo na bochecha. Cauê sentiu 

o local do beijo esquentar e o restante do corpo se arrepiar. Ela agradeceu à mãe de Cauê, virou-se e 

foi embora. Aos olhos de Cauê, ela flutuava por seu quintal. Só quando a limusine contornou a 

esquina, Cauê se lembrou de respirar. 

Voltou ao quarto no pinote. Alice ainda estava no quarto dela. Ele mostrou os dois envelopes 

a ela. 

— Adivinha quem nos convidou para uma festa de aniversário? — perguntou ele, sorrindo 

feito um maníaco. 

Alice cerrou os olhos de leve, sem entender. Cauê jogou o envelope como se atirasse um disco 

através da janela. O envelope caiu no chão do quarto dela. Ela se agachou para pegá-lo, abriu-o e 

começou a ler o convite. O semblante dela se transformou. Pálida e esbugalhada, fitou Cauê e disse 

em alto e bom som: 

— Ai, meu Deus! O que vou vestir na festa de uma bilionária? 

• • • 

Alice levou duas horas para se arrumar, batendo seu recorde, que era o de se arrumar em, no 

máximo, meia hora. Quando terminou e se viu no espelho, sentiu uma vontade louca de arrancar o 

vestido, de esfregar a cara na pia para tirar a maquiagem, de bagunçar os cabelos que lhe deram tanto 

trabalho para ficarem daquele jeito. Mas seus pais apareceram no quarto e lhe disseram que estava 
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linda, soterrando de vez as chances de ela acabar com a pacholice. A menina vestia o único vestido 

que tinha, um azul marinho que usara no casamento de uma tia, meses atrás. 

A limusine chegou às sete e meia da noite. Alice pegou na escrivaninha o presente que daria à 

Dália e saiu de casa ao mesmo tempo que Cauê. Ficou indignada ao vê-lo. 

— Isso é injusto! — disse Alice quase gritando. — Eu preciso me emperiquitar toda e você 

vai de jeans, tênis e camisa polo? 

— Bem — ele deu de ombros —, você está linda, Alice. 

O elogio a fez fungar. Ela ajeitou os óculos com o dedo pensando no que responder, mas nada 

lhe veio à mente. Simas saiu da limusine e abriu a porta de trás para os dois. Antes de entrarem, Alice 

e Cauê ouviram de suas respectivas mães que deviam se comportar. 

No trajeto, Alice virou o rosto na direção da janela para que Cauê não notasse seu nervosismo. 

Ricos lhe davam taquicardia. Se fossem como nas novelas, eram uma raça de seres que acordavam 

maquiados, não possuíam televisão na sala e levantavam o dedo mindinho quando seguravam uma 

xícara de chá. Obrigavam seus empregados a se vestirem como pinguins e acionavam advogados 

contra qualquer um que pisasse na ponta de seus caríssimos sapatos lustrados. As crianças eram ainda 

piores! Pequenos aristocratas vestidos com roupas engomadas que nunca, nunca sujavam! E a própria 

Dália confessara: eram esnobes. Falavam sobre as viagens à Euro Disney, qual modelo de iPhone 

possuíam e quem tinha a maior piscina em suas belas mansões. 

— O que você comprou? — perguntou Cauê, referindo-se ao pacote que Alice amassava no 

colo. 

— Não tenho dinheiro para comprar presentes de rico, então eu construí uma limusine rosa 

para ela, que acende os faróis e abre as portas sozinha. 

Cauê alargou um sorriso zombeteiro. 

— Vai dar um carrinho de brinquedo para uma menina? 

Alice enrubesceu. 

— É rosa, surdo! De menina! E... e o que você comprou aí? — Ela apontou o queixo para o 

embrulho retangular que Cauê levava no colo. 

— Um livro — disse, dando de ombros. 

Alice arqueou as sobrancelhas. Um livro? Por que não pensei nisso? 

— Mesmo? — Ela tentou não deixar transparecer sua incredulidade pela genialidade de Cauê. 

— É, bem... Boa escolha. 

Um livro era um ótimo presente, simples, barato e servia para todas as classes sociais. Alice 

demorara uma semana para construir a limusine rosa de quinze centímetros, e ainda assim o presente 

de Cauê era mil vezes melhor. 

— Por que está tão nervosa? — perguntou Cauê, sentado com tanta naturalidade no banco, 

com as pernas meio abertas e um dos braços sobre a alça da porta, que o fazia parecer o dono da 

limusine. 

— Ora, por que você não está nervoso? — retrucou ela. As pernas de Alice se mexiam sem 

parar. Era como se estivesse sentada em um banco minúsculos e com espinhos. — Estamos indo 

para uma festa de gente riquíssima! 

— E daí? 
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— E daí?! — Alice quase gritou. — Ora, por favor, né?! Tem um monte de regras de etiqueta 

que a gente desconhece. Ah, sabia que eles nunca dizem “a gente”? É sempre “nós fizemos isso”, 

“nós fizemos aquilo”. Que tipo de gente não diz “a gente”? 

— Tá exagerando, Alice. — Cauê revirou os olhos e virou o rosto na direção da janela. 

— E se insultarmos alguns dos ricos com um gesto que é proibido no mundo deles? Tipo 

fazer “joinha” com o dedo? — Alice mostrou o polegar para cima. — Tem países que isso é sinal de 

ofensa, sabia?! 

Cauê se voltou a ela e sorriu em desdém. 

— Mundo dos ricos? Alice, são pessoas com dinheiro, só isso! E nós somos crianças! Desde 

que não subamos na mesa de doces, acho que ninguém se importará se fizermos “joinha”. 

— Pelo amor de Deus! — explodiu Alice, quase se descabelando. — As crianças ricas são bem 

diferentes da gente, quer dizer, de nós! Falam uns cinco idiomas e não brincam das mesmas coisas. 

— Ela aproximou o rosto do dele como se fosse lhe confidenciar um segredo. — Eles sabem sobre 

bolsa de valores antes de entenderem como funciona o controle remoto da televisão. Aposto que 

tem um monte de regras de etiquetas também para elas, tipo, não mastigar de boca aberta. 

— Não devemos mastigar de boca aberta em lugar nenhum. 

— Ah, viu?! — Alice jogou as costas contra o banco e cruzou os braços e as pernas. — Cê já 

tá virando um deles, seu traíra! 

Alice enxergou o sorriso de Simas através do espelho retrovisor e ficou ainda mais brava. Era 

frustrante ver o amigo tão calmo enquanto ela se segurava para não pular da limusine em movimento. 

Quando a limusine chegou ao bairro do Jardins, Alice se surpreendeu com o tamanho das 

propriedades. Quem precisava de tanto espaço para viver? Tentou ver as mansões, mas os muros 

altos e portões maciços deixavam apenas os telhados à mostra. Quase todas possuíam uma guarita 

cravada ao lado da entrada. Prisões do lado de fora, oásis do lado de dentro, pensou Alice. 

Ela se lembrou do momento em que se deu conta da distância entre as classes sociais. 

Aconteceu anos atrás, no litoral de São Paulo. Alice havia pisado em um ouriço ao entrar na água e 

foi parar no pronto-socorro de um hospital público. Seus pais estavam preocupados porque o sangue 

não estancava. O pé ardia demais, mas ela, valente desde bebezinha, recusava-se a chorar, embora 

algumas lágrimas tenham vazado sem a sua permissão. 

Uma família cruzou a porta do pronto-socorro com o semblante assustado. Eram três: pai, 

mãe e filho, ambos loiros e, dada as roupas de gala que vestiam, vinham de alguma festa chique. O 

filho — Alice achou que devia ter uns dez anos — estava no colo do pai e exibia um corte fundo na 

perna. Sangue escorria para os sapatos e pingava no chão de linóleo. 

Os três foram para o balcão de atendimento, mas antes de falarem com a atendente, a mulher 

olhou ao redor, precisamente para as pessoas sentadas à espera de atendimento, e engoliu em seco 

com o que enxergou. Era como se tivesse se dado conta de que estavam na jaula de leões. Alice vestia 

maiô por baixo da toalha suja de areia, estava com o cabelo grudando por causa do sal do mar e usava 

chinelos do tipo mais barato de Havaianas. Apesar da aparência desleixada, a menina não entendia 

por que a mulher a olhava como se ela estivesse cheia de germes. 

A mulher, que ostentava um colar de pérolas, sussurrou algo na orelha do marido que Alice 

não ouviu, mas entendeu quando o homem também olhou ao redor, pegou o filho no colo e saiu do 

hospital mais rápido do que entrara. Provavelmente eles cruzariam a cidade em busca de um hospital 
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particular. Para aquele casal de ricos, possivelmente era preferível que a criança sofresse um 

pouquinho mais só para ser atendida num hospital melhor do que "aquela gentinha". 

A limusine embicou em frente a um portão largo de madeira escura. Simas fez sinal de positivo 

com o polegar na direção da guarita, e o portão se abriu para dentro em duas partes, como um livro 

revelando um mundo mágico. Um mundo com um castelo, pensou Alice ao ser arrebatada pelo que viu. 

Toda branca e em estilo georgiano, a mansão possuía três andares de altura e mais de vinte janelas na 

fachada da frente. Lembrava a Casa Branca, em Washington. Alice jamais imaginara que se 

construíssem lugares como aquele no Brasil. Ela virou o rosto para Cauê e o pegou boquiaberto 

também. Finalmente os dois se entenderam em um ponto. 

Simas engatou a primeira e dirigiu sem pressa pelo caminho ladeado de estátuas de anjos com 

mais de dois metros de altura. Alice deu com o nariz na janela e jogou a vista para longe. Avistou 

uma quadra de tênis, outra de vôlei e parte de uma piscina que se estendia por toda a lateral direita 

da mansão. Havia muito espaço gramado, suficiente para se construir uns cinco prédios. Ela contou 

dez guardas armados de fuzis ladeando o muro. Aquele deveria ser o lar de um imperador ou de um 

sheik árabe, mas não o de um cientista maluco. 

A limusine circundou um chafariz e estacionou em frente ao alpendre de colunas de mármore. 

Senhores de smoking e senhoras em vestido de gala cruzavam a imensa porta dupla da mansão. A 

julgar pelo movimento que Alice viu através das janelas altas e pela música clássica que se ouvia, a 

festa havia começado. 

Alice tomou um susto quando um dos manobristas abriu a porta para ela descer. Cauê desceu 

pelo outro lado e contornou a limusine. Era visível que ele também estava intimidado. Dois peixinhos 

dourados em um mar de tubarões. 

— Pelo amor de Deus, não me deixe sozinha aí dentro — sussurrou Alice em súplica. 

Cauê fez que sim com um gesto de cabeça e lhe deu a mão. Entraram juntos na boca do dragão. 

Se havia luxo do lado de fora, o interior não seria diferente. Alice se viu andando sob seu 

reflexo no piso de porcelanato. As paredes eram forradas até um metro e meio do chão com madeira 

escura. Os móveis em estilo neoclássico pareciam recém-comprados. Lustres, candelabros, quadros 

e vasos deviam valer juntos o PIB do Uruguai. E se tratava da antessala, por sinal três vezes maior 

que a oficina do pai dela. Uma moça atrás de uma mesa comprida pediu que deixassem os presentes 

ali. Alice hesitou antes de entregar o pacote com a limusine de brinquedo. 

Cruzaram a antessala e chegaram ao imenso salão em que acontecia a festa. A pressão 

sanguínea de Alice foi parar nos pés. O lustre era do tamanho de um fusca! A escada em T era colossal 

e daria um perfeito altar se quisessem celebrar um casamento. Ela contou por cima mais de duzentos 

convidados segurando taças de champanhe. Avistou um pequeno príncipe usando gravata preta e 

uma princesinha vestida como boneca. Crianças ricas lhe davam mais aflição do que unhas na lousa 

de giz. 

Alice se descobriu em um pesadelo. O lugar, os adultos e as crianças cheiravam à nobreza, 

arrogância e preconceito para com pessoas da faixa social dela. Procurou em volta aquela família do 

pronto-socorro, a do menino com machucado na perna, mas obviamente não os encontrou. Ela 

tentava respirar, mas o ar não lhe chegava aos pulmões. Suor gelado lhe escorria pelas costas e a 

arrepiava por inteira. Tocou os cabelos porque tivera a impressão de estarem emaranhados. Sentia-

se como se tivesse de biquíni e enrolada em uma toalha suja de areia. De repente, o salão começou a 

girar lentamente, como um redemoinho. 
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— Cauê, e-eu preciso sair daqui — avisou Alice. 

— Como assim? O que você tem? — perguntou ele, preocupado. 

A resposta não saiu da boca dela. Alice se virou na direção da saída e correu como se tudo ao 

redor desmoronasse. O que mais lhe afligia era a falta de ar, como se a mansão fosse uma bolha de 

vácuo. 

Do lado de fora, saltou os degraus do alpendre, tomando o cuidado para não cair. Virou para 

a esquerda e correu sem se importar o que os manobristas pensariam dela. Chegou à piscina e parou, 

dobrando-se para frente e pondo as mãos sobre os joelhos. Forçou respirar devagar para aquietar o 

coração, que batia tão forte a ponto de ela conseguir ouvi-lo através das artérias nos canais auditivos. 

No auge da crise de pânico, teve certeza de que iria morrer. 

Sentou-se em uma cadeira de ferro e apoiou a testa nos braços dobrados sobre a mesa de vidro. 

De olhos fechados, procurou respirar fundo e devagar. A cabeça latejava de dor, e o coração ainda 

estava acelerado. Nunca se sentira daquele jeito antes. Era como se tivesse acabada de ser assaltada 

por homens usando metralhadoras. Alice entendeu que não havia a menor chance de voltar à festa. 

— Também tem antropofobia? — perguntou uma voz conhecida. 

Alice levantou a cabeça no susto e na direção que viera a voz. Nestor estava sentado em uma 

mesa a duas da dela. Num primeiro momento, ela acreditou que voltaria a entrar em pânico, mas algo 

na figura do doutor a manteve calma. Ele estava com a gravata borboleta desfeita e se sentava de 

modo tedioso, com uma das pernas dobradas para baixo da cadeira e a outra esticada. Na frente dele, 

um notebook ligado. Alice ajeitou os óculos com o dedo, levantou-se e foi até ele. 

— Antro o quê? — perguntou Alice, confusa. 

— Medo de aglomerações. 

— Ah, só de gente rica — disse em tom de brincadeira, embora fosse a verdade. 

Nestor sorriu e indicou com a mão para que ela se sentasse à mesa com ele. Ela puxou a 

cadeira, sentou-se e perguntou: 

— Por que não está na festa da sua filha? 

— Por vários motivos. — Nestor usou os dedos para enumerar os motivos. — Primeiro, odeio 

mais da metade das pessoas que estão lá. Segundo, as porções de comida são tão pequenas que fico 

com mais fome depois de comê-las. Terceiro, música clássica me dá sono. — Alice sorriu, e Nestor 

sorriu também ao dizer: — Sério, eu a ouço e fico esperando entrar o baixo ou um solo de guitarra. 

E quarto, preciso resolver o problema de uma bateria. 

Nestor mostrou a tela do notebook para ela. Havia um desenho feito em CAD de uma bateria. 

Alice ajeitou os óculos novamente e aproximou o rosto da tela. 

— Sou boa em baterias. 

— Sabe como construir uma bateria com mais de quatro mil watts e que pode ser carregada 

em menos de noventa segundos? — perguntou, balançando a cabeça como se não esperasse que ela 

respondesse. 

— Já usou xénon difluoreto? 

Nestor a fitou por alguns segundos em silêncio. Parecia não respirar. 

— Você entende mesmo de bateria — Nestor cerrou a vista de leve e tombou a cabeça de lado. 

— Quantos anos tem, garota? 

— Doze. 
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— Doze? Bem, eu entendia tudo de bateria com onze — disse ele em tom de desafio. Alice 

sorriu. Nestor continuou: — Preciso de muito mais potência que o xénon me daria em uma bateria 

de dez centímetros. 

Dez centímetros? 

— O problema é, bem. — Nestor coçava a cabeça enquanto procurava as palavras certas. — 

Preciso de uma bateria que funcione como o coração de um humano. — Ele arqueou a cabeça na 

direção de Alice, diminuindo seu tom de voz. — É para um androide. 

Um androide? Uau!¸pensou Alice, sem deixar transparecer que aquilo a empolgara. 

— Bem, você pode usar um sistema híbrido com grafeno ou eletrólito bifásico com líquidos 

iônicos. — Alice tinha certeza que aqueles componentes químicos ajudariam Nestor, mas temeu que 

ele não a levasse a sério. 

O receio dela sumiu quando o rosto de Nestor brilhou. 

— Você tem doutorado ou coisa parecida, garota? — questionou Nestor. — É uma anã? 

— Ah, bem, não sou uma anã. 

Nestor a fitou em silêncio por alguns segundos, como se a estivesse estudando. Na face dele, 

um sorriso de Monalisa. 

— Sabe o que é um “mecenas”? — perguntou ele, cruzando os braços. 

— Não. 

— São pessoas ricas que patrocinam um projeto, um artista ou um cientista. Era muito comum 

no período renascentista. Eu gostaria de ser o seu mecenas. 

Alice precisou pensar no que ele falara, pois algo lhe dizia que poderia ser uma brincadeira. 

— O que quer dizer? — perguntou Alice, cerrando os olhos de leve, com desconfiança. 

— Que vou pagar todos os seus estudos, incluindo mestrado e doutorado. 

Ela era a rainha dos sarcasmos, e por isso costumava identificar fácil quando eram com ela. 

Mas Nestor parecia falar sério. Ainda assim, não podia ser verdade o que ele dissera, pois seria um 

gesto de altruísmo, e, do pouco que sabia do mundo, ela tinha certeza de que pessoas altruístas só 

existiam em filmes e livros. 

— Não gosto que tirem sarro de mim — avisou ela, emburrada. 

— Estou falando sério! — disse Nestor, chocado pela desconfiança dela. 

— Tá, mas o que você ganha com isso? 

— O que eu ganho? — respondeu Nestor, arqueando as sobrancelhas. — Um aprendiz, 

alguém que valha a pena ensinar. Pode um homem como eu querer algo melhor? 

Se por fora, Alice se limitou a sorrir pequeno, por dentro explodiu de alegria. O que Nestor 

propunha mudaria sua vida para sempre. Ao invés de consertar carros, poderia projetá-los! Criar 

robôs e satélites reais! Era como ganhar em mil loterias ao mesmo tempo. 

Alice não queria que ele visse sua alegria porque o orgulho votou contra. 

— Ok, eu topo — disse ela, fingindo seriedade. — Mas chega de “garota”, doutor Gaspareto. 

— Ela disse o sobrenome dele como se não fosse nada importante. — Meu nome é Alice. 

— Nestor. Nada de doutor Gaspareto. — Nestor deu a mão para ela. — A gente precisa falar 

com seus pais. Venha comigo — concluiu, levantando-se e indo em direção à mansão. 

Alice o seguiu e sorriu ao se dar conta de que seu ídolo havia dito “a gente”. 

• • • 
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Cauê estava perdido. Sua companheira naquela aventura fugira correndo pela porta da frente. 

Sozinho na multidão e sem coragem de se misturar, procurou Dália ladeando as paredes. Ouviu que 

a anfitriã ainda não havia descido. Pelo visto, os aniversariantes ricos só apareciam em suas festas na 

hora de assoprarem as velas. Sem saber o que fazer, estacou ao lado da mesa de doces e ficou 

contando os minutos para ver Dália ou ir embora. Estudando o comportamento dos ricos, concluiu 

que bebiam demais, comiam pouco e levavam a mão à boca ao rirem. Queria que Alice estivesse ali 

para lhe contar aquilo. 

Para aumentar seu desconforto, Cauê descobriu que era o único de jeans e tênis. Todos, 

incluindo as crianças, vestiam roupas sociais impecáveis. A vergonha o fez suar. Talvez devesse sair 

correndo da mansão, como fizera Alice. 

A um segundo de tomar essa decisão, ouviu palmas e olhou na direção da escada. Dália 

finalmente descia. Vestia um vestido cravado de brilhantes; uma deusa do Monte Olimpo sorrindo 

para os mortais que a idolatravam. Segurava uma bolsa de mão que, apesar do tamanho, parecia valer 

o preço de um carro popular. Cauê achou surreal que ela tenha conseguido ficar ainda mais linda do 

que no dia em que se conheceram. A alegria dele se desfez quando entendeu que uma garota daquele 

nível nunca se apaixonaria por um pé-rapado como ele. 

Seus olhos escorregaram para a mesa de doces, precisamente para uma bandeja com doces 

marrons salpicados de amendoins esfarelados. Desde que chegara à festa, enchera a barriga com os 

salgados servidos pelos garçons. Agora seu sangue clamava por açúcar. Mas, como dissera Alice, ele 

desconhecia as regras de etiqueta dos ricos. Algumas poderiam ser iguais aos do seu mundo, como 

só pegar os doces depois de cortado o bolo. Se é que ricos cortam bolos de aniversários, pensou. 

— Oi — falou uma voz às costas dele. 

Cauê se virou e deu com o sorriso de Dália. Havia algo errado. Ela não poderia estar ali, pronta 

para bater um papo, pois se fosse verdade, significava que Dália cruzara o salão, ignorando as pessoas 

que a puxaram para uma conversa, e o escolhera como o primeiro convidado a ter sua total e exclusiva 

atenção. A beleza dela o fez esquecer por alguns segundos como se falava. Mas, antes que sua mudez 

o obrigasse a dar um tiro na própria cabeça, ele conseguiu balbuciar: 

— É, hum, oi — falou, tímido. — Casa bonita. 

Dália olhou para os lados e perguntou: 

— A Alice não veio? 

— Ela tem, digamos, problemas com muita gente. 

— Ah, meu pai também. — Dito, ela se aproximou da mesa de doces com cara de quem queria 

comer todos e perguntou: — Qual você já experimentou? 

— Eu? Não comi nenhum! — Ele ergueu as mãos abertas junto ao peito como se se 

defendesse da acusação de um crime. — Pensei que só pudesse pegar os doces depois de cantado o 

“Parabéns”. 

— Ah, sim. É verdade. — Dália pegou uma bola de chocolate, mordeu-a com vontade e falou 

de boca cheia: — Mas como a festa é minha... 

Ela é incrível!, pensou Cauê, radiante. Ele aproveitou a deixa e pegou a bola salpicada de 

amendoim, mordendo-a quase até a metade. 

Dália riu da voracidade dele. Depois, ela enfiou o que restava do doce na boca e mostrou os 

dentes sujos de chocolate para Cauê. Os dois riram e pegaram mais doces. 
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Um senhor alto e negro, de óculos e cabelos levemente grisalhos, aproximou-se deles com o 

nariz empinado e mediu Cauê dos pés à cabeça. No entanto, diferente da impressão que tivera dos 

outros ricaços, este senhor não parecia julgá-lo. Segurava uma taça de champanhe com a ponta dos 

dedos. Voltou-se à Dália e comentou: 

— Sua festa está divina, minha cara. 

Dália sorriu e o abraçou pela cintura. Em seguida, apresentou o homem ao Cauê. 

— Este é o Otávio. Ele é quem comanda a empresa do meu pai. 

— Dália me contou sobre você, meu caro — disse Otávio. Ele falava de modo afetado, 

levemente afeminado, apesar do vozeirão grave. E tinha trejeitos de um homossexual, o que fez Cauê 

entender que seria um. — Você é o mecânico de limusine, correto?! 

— Não. Essa é a Alice, minha amiga. 

Ele fez um gesto com a cabeça como se para tirar a franja dos olhos, que não tinha. 

— Ah, a loirinha que raptou Nestor da festa. Parece-me que eles estão no escritório 

conversando ao telefone com os pais dela. 

Cauê se preocupou com aquilo. Por que Nestor conversaria com os pais de Alice? 

Otávio percebeu a aflição de Cauê e tratou de explicar: 

— Não se preocupe, meu caro. A julgar pelo sorriso de sua amiga, deve ser algo muito bom. 

— Otávio olhou para Dália. — Fico feliz que minha afilhada esteja se relacionando com crianças de 

outra estirpe. Sabe, esse universo de principezinhos e princesinhas não é saudável para o ego de uma 

criança. 

Apesar da altivez, Cauê gostou de Otávio. 

— O que quer ser quando crescer? — perguntou Otávio. 

— Ah, sei lá. Alguma profissão que ajude as pessoas. 

— Hunf! Vai morrer pobre. — Ele apontou o dedo para Cauê. — Seja cirurgião plástico ou 

psiquiatra. Ricos sempre precisam dos dois. 

— Vou pensar — respondeu Cauê, sorrindo. 

— Nestor não gosta de festas, mas acha que sua filha sim, o que sabemos não é verdade — 

disse Otávio, fazendo uma firula com as mãos na direção dos convidados. — Dália trocaria todo este 

glamour por um final de semana num chalé rústico no topo de uma montanha; de preferência, com 

uma vista fantástica para ser eternizada em um quadro, correto, minha cara?! 

Dália fez que sim com a cabeça. 

— Nestor queria que Dália gostasse de robôs — continuou Otávio. — Os filhos, ao que 

parece, não seguem os planos dos pais. Como não tenho nenhum, não posso confirmar o que acabei 

de dizer. Mas acho que Nestor encontrou uma pupila para moldar como lhe aprouver. A propósito, 

os doces são para depois dos parabéns. — Otávio fez uma leve mesura com a cabeça. — Prazer em 

te conhecer, meu caro. 

Otávio girou nos calcanhares e desfilou até um grupo de homens. 

— Vamos lá para fora? 

Ele sorriu e fez que sim com a cabeça. 

Minutos depois, os dois estavam sentados na escadaria que levava à piscina. Dália retirou o 

celular da bolsa e, alguns toques na tela depois, entrou em um jogo. Acertaram que cada um jogaria 

uma vida. 
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— Posso te perguntar uma coisa? — perguntou Cauê. Dália fez que sim com a cabeça sem 

tirar os olhos do celular. — Sua mãe morreu de que tipo de câncer? 

Dália pausou o jogo e arregalou os olhos para Cauê, que se arrependeu tarde demais da 

pergunta. 

— Por que quer saber? — perguntou ela, desconfiada. 

— Tive um tio que morreu de câncer no estômago e, bem, ele sofreu muito. Só queria saber 

se sua mãe, sabe, não sofreu como ele. 

Dália respirou fundo e pousou o celular sobre a perna. 

— Ela sentiu muita dor por uns três meses, mas aí os médicos entraram com morfina e outras 

drogas para não sentir dor. — A menina respirou fundo. — Ela tinha câncer no intestino. Morreu 

cinco meses depois de ter descoberto o tumor. Acho que uma parte minha e do meu pai morreu com 

ela. Tudo mudo, sabe?! A alegria aqui de casa praticamente desapareceu. Meu pai mergulhou de 

cabeça no trabalho e eu, bem, acostumei-me a viver sozinha. 

— Desculpe por perguntar — disse Cauê fazendo cara de arrependido. 

— Tudo bem. — Dália sorriu fraco. — Como já disse, não dói tanto. — Dália olhou para a 

mansão. — Eu acho que não sofri porque fiquei muito preocupada com meu pai. 

— Preocupada com ele? — Cauê cerrou os olhos de leve. 

Dália o olhou. Parecia ter envelhecido uns dez anos. 

— Às vezes o amor entre duas pessoas pode ser tão forte que quando se vai, leva embora o 

sentido da vida. 

— Ele tem a você, Dália. — Cauê colocou a mão sobre o ombro dela. 

— E talvez seja só por isso que ele continua vivo. — Dália sacudiu a cabeça e forçou um 

sorriso para mudar de assunto. — E os seus pais? 

— Hum, vivos — Cauê franziu as sobrancelhas, estranhando a pergunta. 

— Ah, não quis dizer isso. Perguntei como eles são. O meu pai você já sabe que é maluco. 

Mas e os seus, são, tipo, normais? 

— E existem pais normais? — Os dois sorriram ao mesmo tempo. Cauê continuou: — Meu 

pai é caminhoneiro e tá sempre viajando. Minha mãe cuida da casa e ganha um dinheiro vendendo 

produtos de beleza. 

Cauê falou também sobre sua escola e seus amigos e ouviu como era o cotidiano numa escola 

de ricos e a vida de quem não precisava se preocupar em acumular mesadas para se conseguir comprar 

um brinquedo. Ficou com a impressão de que Dália tinha poucos amigos. Ela demonstrou bastante 

interesse na vida de quem brincava de pega-pega, só ganhava presentes no Natal e no aniversário e 

precisava escolher se iria ao zoológico ou ao cinema no final de semana porque o dinheiro não dava 

para os dois. 

Os dois voltaram a jogar. Na vez de Cauê, ele empacou em uma fase. 

— Você devia abaixar este jogo no seu celular e treinar — sugeriu Dália. 

— Primeiro que não tenho celular — disse Cauê mostrando um dos dedos para enumerar. Por 

um segundo, ele achou graça de ela ter lhe pedido para abaixar o aplicativo. Talvez no mundo dela 

todas as crianças de doze anos tivessem celular, mas no dele, não havia nenhuma. — Segundo, qual 

a graça de ter o mesmo jogo de uma amiga? 

— Amiga? — Os olhos de Dália brilharam. 

— É, bem — As bochechas de Cauê esquentaram. — Se você quiser, claro. 
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Ela sorriu, o sorriso mais doce do mundo. 

— Eu quero e muito. 

Dito, ela pegou o celular das mãos dele e começou a jogar enquanto ele ficou admirando a 

mais bela amiga que um menino poderia ter. 

• • • 

Atrás deles, Alice observava os dois através da porta de vidro. Cauê e Dália estavam sentados 

à escada bem juntos, quase de ombros colados. A imagem não precisava de legenda. Os dois se 

tornaram amigos, talvez mais que isso. 

Vê-los daquele jeito não fez bem ao estômago dela, que sentiu um gosto amargo na boca e 

uma vontade louca de chorar. Ela cerrou os punhos com força para não derramar nenhuma lágrima. 

Sua vida havia mudado naquela festa, tanto para melhor quanto para pior. Só o tempo lhe diria 

para que lado a balança penderia. 
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Capítulo 1 

Tudo começou em uma noite como outra qualquer. Eu morava em uma casa térrea de dois 

quartos e quintal gramado num bairro da zona norte da cidade. Era um lugar tranquilo, 

principalmente à noite porque a maioria dos moradores eram ou de casais jovens ainda sem filhos ou 

de velhinhos que gostavam de dormir cedo. 

Assim que cheguei da escola, tomei banho e vesti o pijama, um com a estampa da princesa 

Tiana, a protagonista do desenho animado “A Princesa e o Sapo”. Quando voltei para a sala, 

encontrei minha janta posta sobre a mesa de seis lugares. Era o único prato servido porque meu pai 

ainda estava trabalhando em sua oficina de carros e minha irmã mais velha treinava no judô. Dali, 

ouvia minha mãe lavando os pratos na cozinha. Ela nunca jantava, o que eu achava um absurdo já 

que minha fome á noite era a de uma leoa. 

Foi então que me dei conta de que se comesse rápido teria a televisão só para mim. 

Só. Para. Mim. 

Voei em direção à mesa, sentei-me e comi como se estivesse morta de fome, o que não deixava 

de ser um pouco verdade. Pelas minhas contas, a posse do controle-remoto seria minha por mais ou 

menos uma hora, e isso era mais do que eu poderia almejar naquela casa. 

Terminei de comer e levei o prato para a pia, como mandava as regras da casa. Mas antes de 

sair da cozinha, minha mãe cruzou o meu caminho e parou na minha frente. Olhava para mim com 

as mãos na cintura e como quem sabia que eu ignorava algo de propósito. 

E eu ignorava algo de propósito. 

— Não está se esquecendo de nada, Samira? — perguntou ela com um sorriso que denotava 

saber de tudo. 

— Não, acho que não — respondi na maior cara-de-pau. 

Ela estreitou os olhos como se pudesse enxergar minha mentira. Em seguida, apontou o dedo 

para a sala. 

— Lição de casa, sua danada. 

Suspirei e deixei os braços caírem junto ao corpo. A lição era muito chata e demorada de fazer. 

Consistia em recortar e colar numa folha tamanho A3 imagens de pessoas representando profissões. 

— Mas, mãe... 

— Mas nada. Eu te ajudo a pegar as revistas. 

Recolhemos todas as revistas e jornais que encontramos pela casa e formamos duas pilhas 

sobre a mesa. Da minha mochila, tirei a folha de tamanho A3 que havia recebido da professora, mais 

a cola bastão e a tesoura sem ponta. Em seguida, sentei-me de costas para a televisão porque não 

queria ficar olhando para o que estava perdendo. Puxei a primeira revista de uma das pilhas e comecei 

a folheá-la com brusquidão, quase arrancando as páginas da brochura. Queria deixar bem claro para 

a minha mãe o tanto que eu estava brava. 

— Assim vai rasgar — avisou minha mãe, sentada ao meu lado. Ela sempre acompanhava 

minhas lições de casa. 

Achei um bombeiro logo nas primeiras páginas, recortei-o e o colei no centro da folha. Duas 

revistas depois, achei um homem de terno e gravata que poderia se passar por um advogado ou um 
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executivo qualquer. Recortei-o também e o colei ao lado do bombeiro. Aí larguei a tesoura e sorri de 

satisfação, afinal havia acabado a lição de casa, certo?! 

Errado. Infelizmente vivemos em um mundo cujo voto de uma criança de oito anos vale 

menos que o do seus pais. Minha mãe achava que a professora gostaria de receber a folha coberta 

com mais imagens. E como o que ela achava se transformava automaticamente em lei, suspirei de 

desânimo, peguei mais uma revista e comecei a folheá-la com raiva. Cada minuto ali era um a menos 

vendo desenho animado, e o horário da Vanessa chegar se aproximava. 

Encontrei o anúncio de uma clínica de fertilização. Nele, uma médica jovem e maquiada 

demais para quem em tese estaria trabalhando. Comecei a recortando pelos pés e subi rente ao jaleco. 

Ao me aproximar do cotovelo, afastei a linha de corte porque eu me conhecia o suficiente para saber 

que recortaria um pedaço sem querer. 

— Não, assim vai ficar feio — disse minha mãe, apontando o dedo para o cotovelo da médica. 

— Recorte mais perto e evite deixar tantas pontas, filha. 

Queria dizer à minha mãe que não se devia esperar a perfeição de uma criança, principalmente 

usando uma tesoura. Mas aí lembrei que os alunos da minha turma entregavam trabalhos 

excepcionais, como se recortados a laser e colados com Super Bonder. Eu era a única negra da sala e 

disparada a mais veloz na aula de educação física, ainda assim tinha noventa e nove por cento de 

certeza de que seria lembrada no decorrer dos anos como “aquelazinha” que entregava trabalhos mal 

feitos de educação artística. 

De repente, perdi a precisão da tesoura e cortei parte da cabeça da médica sem querer. Meu 

sangue ferveu na hora. Larguei a tesoura sobre a folha, cruzei os braços com força e ostentei minha 

melhor cara de brava. Se pudesse, jogaria tudo aquilo no lixo e diria à minha professora que o meu 

cachorro comeu o trabalho (embora eu não tivesse cachorro, e toda a escola soubesse disso). 

— Isso é um saco! — falei fazendo bico. — Por que não posso desenhar as pessoas em suas 

profissões? 

— Porque a professora pediu que fossem colagens — respondeu minha mãe com aquela 

paciência que todas as mães usam para lidar com seus filhos teimosos (embora eu considerasse ela a 

teimosa na situação). 

Minha mãe se chamava Marília e era a mulher mais linda que eu conhecia. Tinha os cabelos 

crespos em trança raiz escorrendo pelas costas e olhos verdes, característica que tive a sorte de herdar 

e que nos tornava exóticas, afinal não existiam muitas negras de olhos verdes andando por aí. Naquela 

noite, usava o jaleco branco aberto por cima da roupa, igual à médica do anúncio, isso porque ela era 

anestesista-chefe do maior hospital da cidade. 

Voltei-me à revista com a cara emburrada. 

— Quer visitar o meu serviço amanhã? — perguntou ela, complacente. 

A oferta me fez parar de virar as páginas. Senti-me tentada a dizer que sim, afinal que criança 

não gosta de visitar o trabalho dos seus pais? Mas ela trabalhava em um local que possuía uma 

peculiaridade ruim para mim. Pessoas morriam toda hora lá, e quando falo isso não me refiro a estar 

com medo de ver um defunto. 

Falo dos fantasmas. 

Eu os via desde que nasci. Quando pequena, acreditava serem meus amigos imaginários. E 

minha família também acreditava nisso, até descobrirem que o que eu via era real. Aí tudo mudou. O 

que era natural para mim se transformou de repente em uma doença, em uma maldição. Perdi as 
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contas de quantos curandeiros me levaram, quantos médiuns, centros espíritas e de religiões que eu 

nem sabia pronunciar. Porém assim como veio rápido o desespero para me livrarem “daquilo”, veio 

também a aceitação. Foi uma médium da cidade quem tranquilizou meus pais ao dar o nome certo 

para o que eu era. 

Uma iluminante. 

Para um iluminante, os fantasmas não se pareciam com vultos nem sussurravam mensagens 

enigmáticas na orelha. Eram como pessoas reais, de carne e osso. Andavam, falavam (e como 

falavam!) e até bocejavam. Alguns, confesso, me assustavam, pois apareciam do nada no meu quarto 

ou falavam coisas que crianças não deveriam ouvir, sobre a morte ou a maldade, por exemplo. Porém 

a maioria era legal — excêntricos, vestidos com roupas engraçadas, mas inofensivos. Sentavam-se em 

cadeiras e apoiavam a cabeça no encosto como todo mundo. Mas havia uma diferença fundamental: 

eles não podiam mover objetos, não podiam afetar o mundo dos vivos. Se pulavam sobre uma cama, 

por exemplo, o colchão não se afundava sob seus pés, se seguravam uma maçaneta, não conseguiam 

girá-la, e se tentavam, seus dedos a atravessavam, igualzinha se via nos filmes e nos livros de terror. 

E como nos livros e nos filmes, havia os assustadores, mas sobre esses falarei mais tarde. 

— Não gosto de ir ao hospital — falei à minha mãe em tom muxoxo, colocando a revista que 

folheava sobre a folha A3. 

Ela suspirou e deixou os ombros caírem junto ao corpo, como se houvesse se lembrado de 

algo que não devia esquecer nunca. Mas ela jamais esquecia o que eu era, apenas relutava em aceitar, 

fingia que eu era normal. Nunca foi dito com todas as letras, mas a minha família não gostava do meu 

dom. 

— Ah, Samira, claro — falou, constrangida. — Tem muitos... Deles lá, certo?! — Ela não 

conseguia nem dizer a palavra “fantasma”. 

Ficamos as duas em silêncio por alguns segundos, sem saber o que dizer e para onde olhar. 

Aquele era um assunto delicado na nossa família, o famoso esqueleto que todos sabiam estar no 

armário, mas que ninguém tinha coragem de tirar de lá. 

E aconteceu como dizem acontecer no universo, o simples fato de falar sobre fantasmas atraiu 

um para a nossa casa. Uma garota apareceu do nada às costas da minha mãe, bem na passagem que 

dava na cozinha. Era meio gordinha, tinha cabelos pretos cortados ao estilo Chanel e vestia botas de 

cano alto, saia de couro, blusa de alça, tudo preto. Usava piercing de argola no nariz e tanto rímel ao 

redor dos olhos que por um momento achei se tratar de uma máscara igual ao do Zorro. Parecia estar 

bastante irritada, e eu sabia o motivo. 

A fantasma gótica (uma combinação no mínimo irônica de condição e estilo) deu um passo à 

frente, ficando mais próxima da minha mãe, e me encarou com seriedade. 

Minha mãe percebeu que eu olhava para um ponto acima da sua cabeça e se virou para trás 

para ver o que era. Mas não viu nada; ninguém além de mim podia ver a garota fantasma. Ela se 

voltou para frente e respirou fundo ao entender o que estava acontecendo. 

— Você está vendo um deles? — perguntou minha mãe com uma nota de pesar. 

Fiz que sim de leve com a cabeça, sem tirar os olhos do fantasma. 

— É um dos estudantes, mãe — avisei. — Uma das vítimas. 

Minha mãe engoliu em seco. 

— Vítimas do Máscara Branca — endossou ela, agora com um pouco de medo na voz. 



75 

— Claro que sou uma das vítimas! — gritou a fantasma, sobressaltando-me. — E não vou 

embora até a sua filha contar para a polícia quem nos matou! 

Senti meus olhos arderem de vontade de chorar. Minha mãe percebeu que o fantasma havia 

dito algo para mim. 

— Ela... — Minha voz estava embargada. Eu mal me mexia sentada na cadeira. — Ela disse 

que não vai embora até eu contar quem a matou. 

— Quem matou todos nós! — frisou o fantasma com os dentes cerrados. 

— Quem... quem matou os nove estudantes, mãe. 

Minha mãe passou a mão pelos cabelos e fungou alto. 

— Mas nós ligamos para a polícia várias vezes e contamos! — exclamou ela, exasperada. 

— De forma anônima — disse o fantasma. — E eles não acreditaram! Deviam ir lá na delegacia 

e dizer quem usa a máscara! 

— Ela disse que devíamos ir à delegacia — repeti para minha mãe o que o fantasma me dissera. 

Minha mãe respirou fundo e ficou me olhando por um bom tempo sem dizer nada. 

Aqui cabe uma explicação. Morávamos em Sereníssima, cidade do interior de São Paulo 

conhecida por não acontecer nada de interessante nos trezentos e sessenta e cinco dias do ano; daí, 

talvez, terem lhe dado esse nome. Mas tudo mudou quando o primeiro aluno do Colégio Mário 

Colombo de Sá foi assassinado com uma facada na barriga dentro do seu próprio quarto. Vinte dias 

depois, a contagem de mortos chegava a nove, todos estudantes do mesmo colégio, todos mortos a 

facadas ou estrangulados. 

Era de se esperar que com um perfil de vítimas tão específico, a polícia estivesse a segundos 

de prender o assassino. Não era o caso. Isso porque o psicopata, além de usar luvas para não deixar 

digitais, plantava pistas falsas nas cenas dos crimes justamente para inflar a lista de suspeitos. 

Encontraram, por exemplo, o relógio de pulso do diretor do colégio no bolso da calça de uma vítima, 

e uma caneta esferográfica com as digitais da professora de matemática fincada no olho de outra. 

Além disso, havia testemunhas que viram um homem usando uma máscara branca neutra perto dos 

locais dos crimes, daí ter sido apelidado por um jornalista de Máscara Branca, nome que pegou e se 

espalhou rápido. Sem digitais, sem rosto e com pistas falsas misturadas às verdadeiras, era de se 

esperar que fosse tão difícil capturá-lo. 

Por isso as palavras da garota fantasma me machucaram, não por serem ríspidas, mas por 

carregarem o peso da verdade. Os nove adolescentes assassinados sabiam quem os matara, e 

contaram para mim esperando que eu fosse correndo à polícia revelar a identidade dele. 

Lembro-me bem da noite em que a primeira vítima apareceu. Era um rapaz encorpado, de 

olhos pequenos e topete com uns cinco dedos de altura. Na hora, sabia que se tratava de um fantasma 

porque apenas eles apareciam do nada no meu quarto. Minha irmã estava dormindo, então eu me 

sentei na cama e perguntei baixinho o que ele queria. 

Ele estava sério, com o semblante meio assustado. Agachou-se para que nossos olhares 

ficassem da mesma altura. 

— Acabei de ser assassinado — disse ele como se não fosse nada demais. — E no cemitério 

me contaram que você pode nos ver e ouvir. 

Fiz que sim com a cabeça. 

— Eu posso — falei, baixinho, para não acordar minha irmã. 
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— Então diga para a polícia que foi o Rubem quem me matou. — Ele apertou as sobrancelhas. 

— O babaca apareceu na minha casa dizendo que queria falar comigo sobre uma lição de casa. 

Depois, quando fomos para o meu quarto, colocou uma máscara no rosto e me esfaqueou na barriga 

várias vezes. 

Os fantasmas nunca levavam em consideração que eu tinha apenas oito anos de idade. Ou 

seja, ouvir sobre degolações, facadas e sangue gorgolejando na garganta me paralisava de terror. 

— A polícia não acreditará em mim — avisei em um sussurro. Não era o primeiro fantasma 

que me pedia aquilo. 

Ele pareceu ter se ofendido. 

— Ora, por que não? 

— Por que se eu disser que um fantasma me contou, eles vão me botar numa camisa de força 

ou rir da minha cara, essas coisas. 

Ele, o fantasma, levantou-se e ficou me olhando por um tempo sem dizer nada. Em seguida, 

cruzou os braços. 

— O Rubem não vai parar, eu sei. Ele é um psicopata. — Ele mordeu os lábios e olhou na 

direção da janela. — Vai matar mais gente, menina. Sabe como eu sei disso? — Voltou a olhar para 

mim. — Porque ele sorriu quando eu morri. Ele sorriu! 

Em seguida, ele sumiu num piscar de olhos, como faziam os fantasmas. 

Mas aquela não fora a última visita dele. E como havia dito, outros morreram e vieram ao meu 

quarto. Acabei contando aos meus pais o que estava acontecendo. As notícias sobre um assassino 

serial agindo na cidade sob alcunha de Máscara Branca já havia entrado em casa. Entendendo a 

importância da situação, meus pais ligaram para o disque-denúncia informando quem era o Máscara 

Branca. Pelo que soubemos nossa acusação não foi levada a sério porque a identidade dele era, 

digamos, incrível demais para ser verdade. Além disso, a quantidade de gente na cidade afirmando de 

pé junto quem era o assassino beirava a insanidade. Encontrar uma denúncia verdadeira num tonel 

lotado de falsas requeria muito tempo e muitas pessoas para investigar cada caso. Para resumir, 

contamos à polícia de forma anônima quem era o assassino, mas eles não acreditaram, e se 

disséssemos como havíamos descoberto a identidade dele seríamos todos jogados em um sanatório. 

Agora, passado mais de um mês, eu não aguentava mais aquela pressão. Estava a ponto de 

entrar em colapso nervoso. Queria muito ajudar os fantasmas, mas tinha pavor de revelar meu dom 

para a polícia, e essa era a única maneira de explicar como eu sabia quem era o assassino. Ali, à mesa 

e com a lição de casa precisando ser feita, comecei a chorar. 

Minha mãe testemunhou meu desespero e resolveu dar um basta. 

— Certo, isso tem que parar — anunciou ela, colocando as duas mãos espalmadas sobre a 

mesa e se levantando em seguida. — Assim que seu pai e sua irmã chegarem, vamos para a delegacia 

acabar com isso. 

— Mas já ligamos para o disque-denúncia e... 

— Vão acreditar desta vez — cortou ela. — Sabe por quê? Porque vamos lá mostrar nossas 

caras e dizer em alto e bom som a verdade sobre o seu dom e sobre o que as vítimas estão lhe dizendo 

desde que tudo isso começou. 

Minha pele se arrepiou inteira. Revelar meu dom para a polícia? Havia tantos “poréns” nessa 

questão que eu tinha medo até de listá-los. 

— Eles... eles não vão acreditar em mim — falei com a voz fraca. 
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Minha mãe sorriu do modo que só ela conseguia: uma mistura de amor com sabedoria. 

— Acho que agora eles estão tão desesperados que vão acreditar até em histórias de fantasmas, 

Samira. 

Engoli em seco e fiz que sim com a cabeça. Se minha mãe dizia que daria certo, quem seria eu 

para duvidar?  
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Capítulo 2 

Naquela noite, quando meu pai e minha irmã voltaram, minha mãe contou aos dois o que 

iríamos fazer. Meu pai, com seus olhos grandes e negros, miraram-me por baixo daquelas 

sobrancelhas grossas como apagadores de lousa. Não sei bem o que enxergou em mim, se o meu 

sofrimento por estar sob pressão dos fantasmas ou a minha culpa de acompanhar o número de 

vítimas do assassino aumentando sem parar na cidade. Seja lá o que foi, acionou nele a chave 

superprotetora. Ele precisava me defender do tormento, por isso acabou concordando em irmos para 

a delegacia. 

Batido o martelo, fomos todos para o carro. No caminho, reparei que a minha irmã, sentada 

ao meu lado no banco de trás, observava-me de viés como se visse uma alienígena de antenas. Ela 

tinha medo do meu dom, o que era estranho já que queria ser médica, profissão que lida com a morte. 

Tudo bem, o fato de dormir no quarto de uma menina de oito anos que conversava com os mortos 

até altas horas da noite devia mexer bastante com os seus nervos. 

Enfiei a cara entre os bancos e vi meu pai espremendo o volante como se estivesse com raiva. 

Mas não era bem isso o que ele sentia, eu sabia, e sim uma mistura de preocupação com frustração 

causada por não conseguir proteger sua filhinha caçula das assombrações. De nada valia dizer e repetir 

para ele que a grande maioria dos fantasmas era legal e só me procurava para bater papo. O velho 

Irineu Aguiar era uma pessoa pacata em todas as situações; quer dizer, menos em uma: quando 

entendia que devia proteger sua família. 

Minha mãe virou o rosto na minha direção e sorriu de um modo que me encheu de esperança 

e calma. Ela tinha esse dom de acalmar as pessoas, de fazer parecer que tudo era fácil. Era o coração 

e a alma da nossa família, talvez o cérebro e as pernas também. Eu não conseguiria enfrentar aquela 

situação sem ela ao meu lado. 

Nosso receio não era a polícia nos considerar um bando de loucos, mas justamente o contrário, 

que acreditassem no meu dom de ver e ouvir fantasmas. Nesse caso, seria impossível conter os 

boatos. Como a cidade me trataria após descobrir o meu segredo? Eu seria considerada santa ou 

bruxa? Nenhuma alternativa me faria bem. 

Chegamos à delegacia, um sobrado branco e largo com vagas em quarenta e cinco graus 

dispostas na frente. Meu pai estacionou na mais próxima da entrada. Descemos todos do carro, 

percorremos o curto caminho de pedra ladeado de grama e cruzamos a porta dupla de vidro com o 

brasão da corporação. Ali também ficava num prédio aos fundos o batalhão da Polícia Militar. 

O interior parecia maior do que visto de fora. Isso se devia ao pé direito alto e a quase ausência 

de paredes que transformava o andar em um grande salão retangular com vigas de sustentação 

dispostas em espaços regulares. Um balcão comprido separava a recepção da área com as mesas 

postas em filas, onde os policiais trabalhavam. Havia apenas três ventiladores de teto, que achei 

insuficiente para espantar o calor que deveria fazer ali durante o dia. Do lado esquerdo à entrada, 

logo após o balcão, havia dois lances de escada, um subindo para o andar de cima e o outro descendo 

para o que deduzi ser a carceragem no subsolo. No ar, um cheiro forte de café queimado. 

Apenas uma mesa estava ocupada. Uma ruiva de rabo-de-cavalo digitava freneticamente no 

teclado sem tirar os olhos do monitor. A fantasma gótica voltou a aparecer ao meu lado. 
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— Aquela é a investigadora do caso — revelou a fantasma. — Chama-se Maria Dolores. O 

delegado deu a ela o prazo de uma semana para pegar o assassino, e se mais um adolescente for morto 

até lá, ela será exonerada da polícia antes que o corpo esfrie na mesa do necrotério. 

Lembrei-me do comentário da minha mãe, de que a polícia estava desesperada o suficiente 

para acreditar em qualquer coisa, e achei que talvez tudo desse certo. 

Tinha que dar. 

— Pai — chamei-o. Ele se voltou a mim com as sobrancelhas arqueadas. Apontei o dedo para 

a policial sentada à mesa. — Aquela é a investigadora do caso, Maria Dolores. 

Ele me entendeu e fez que sim com a cabeça. Aproximou-se do balcão. 

— Por favor, a senhora é a investigadora Dolores? 

A policial cerrou a vista de leve ao avistar meu pai e se levantou sem sair do lugar. 

— Sim, sou eu. Posso ajudá-los? 

Meu pai voltou a olhar para mim. Aquele era o momento-chave. Podíamos ir embora e deixar 

tudo para lá, esperar que a polícia descobrisse sozinha a identidade do assassino, ou seguir adiante e 

revelar meu segredo. 

— Minha filha sabe quem é o Máscara Branca — disse ele, suspirando em seguida. 

A expressão do rosto da policial se manteve impassível, mas enxerguei no olhar dela a 

mudança, o anseio de se agarrar àquela informação como se fosse um bote salva-vidas. Ela se 

aproximou sem pressa e cruzou a passagem do balcão. Parou à nossa frente e jogou as mãos na 

cintura. 

— Quem é ele? — perguntou olhando para Vanessa. 

— Rubem Cipriano — falei. 

Ela olhou para mim e sorriu de leve. Não imaginava que meu pai havia se referido à filha mais 

nova. 

— Quantos anos tem, menina? — perguntou ela, sorrindo de canto. 

— Oito — respondi prontamente. 

— E quem é Rubem? 

— Aluno do último ano do Colégio Mário Colombo de Sá. É da classe do Robson, do Túlio 

e do Adalberto. — O rosto dela se transformou quando falei o nome de três vítimas do assassino. — 

Foram eles que abaixaram a calça do Rubem no meio do pátio durante o intervalo e fizeram todos 

rirem. 

— Abaixaram a calça dele. — Ela repetiu minhas palavras, talvez para descobrir se havia 

sentido nelas. — Estou me lembrando agora que já recebemos denúncias citando este rapaz. 

— Fomos nós — confirmou meu pai. 

A investigadora torceu os lábios em sinal de desgosto e cruzou os braços. 

— Um adolescente assassino serial. Eu poderia acreditar nisso se não fosse um detalhe: o 

assassino é muito, muito bom. Só pode ser um matador experiente. 

A fantasma gótica falava sem parar na minha orelha. A ansiedade dela não estava me ajudando. 

Misturei minhas palavras com as que ouvia e despejei tudo nos ouvidos da policial. 

— O pai dele é alcóolatra e bate no filho há muitos anos. Rubem tem uma cicatriz — desenhei 

com o dedo uma risca no meu rosto indo da têmpora esquerda até a bochecha — feita quando o pai 

atacou nele uma garrafa de pinga. A mãe foi embora quando ele ainda era pequeno. — Olhei para 

minha mãe buscando apoio, e o encontrei no sorriso dela. Voltei a olhar para a policial. — Ele, o 
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Rubem, não bate bem da cabeça, sabe?! É muito frio e já matou uns gatos com arma de chumbinho. 

Sofre muito... bullying no colégio. — Tive dificuldades em falar a palavra “bullying” porque não fazia 

ideia o que significava. A fantasma não levava minha idade em consideração ao me dizer o que eu 

precisava contar para a policial. — Ele também gosta muito de ler sobre “cereal quilos” — Ao dizer 

aquelas últimas palavras, percebi que as havia dito errado e olhei para a fantasma. — É assim que se 

fala? 

— Serial Killers — pronunciou ela, torcendo os lábios em sinal de aborrecimento. 

— Serial “Killeres” — repeti, olhando agora para a policial. 

— Tá, calma aí, menina. — Dolores mostrou a mão aberta em sinal de pare. — Não estou 

conseguindo te acompanhar. — Ela encarou meus pais durante um segundo como se eles fossem o 

culpado de tudo aquilo. Depois, olhou de volta para mim com a expressão séria. — Está me dizendo 

que o assassino tem dezessete anos e estuda no mesmo colégio que as vítimas? 

— É assim que ele se aproxima delas — falei, sorrindo de modo sem graça. — Ele chega como 

se quisesse conversar, falar sobre os assassinatos, sabe?! Diz que está com medo de ser atacado e tal. 

Aí, quando fica sozinho com elas, coloca a máscara branca de borracha que carrega enfiada na cintura, 

debaixo da camiseta. — Cerrei a vista de leve. — Não sei porque ele bota a máscara só na hora de 

matar, mas já fugiu com ela no rosto, e uma pessoa o viu. Foi por isso que o apelidaram de Máscara 

Branca, né?! 

A investigadora fez que sim com a cabeça. 

— Ele foi visto com a máscara após matar a terceira vítima, a Carolina. 

A fantasma levantou a mão para chamar minha atenção. 

— Eu sou a terceira vítima e me chamo Débora. — Ela olhou para a investigadora como quem 

havia percebido a “pegadinha”. — Eles divulgaram na imprensa que a terceira vítima foi a Carolina, 

mas na verdade fui eu. Rubem me matou quando eu estava voltando da casa da minha prima e 

escondeu meu corpo numa casa abandonada. — Ela voltou a olhar para mim. — A investigadora 

sabe disso e está te testando. 

Fiz que sim de leve com a cabeça e olhei para Dolores. 

— A terceira vítima foi a Débora — falei, convicta e com as sobrancelhas arqueadas, o que 

me deu um certo ar de sábia. — Vocês acharam o corpo dela depois que a Carolina foi morta e 

divulgaram errado de propósito. 

A expressão do rosto da policial finalmente mudou. Ela ficou boquiaberta com a minha 

revelação. 

Um segundo fantasma apareceu na delegacia, precisamente em frente à mesa de Dolores. De 

lá, ele, que se chamava Robson, me dizia o que via em uma pasta aberta ao lado do teclado. 

— Na sua mesa tem algumas fotos da Jéssica, a segunda vítima — falei, repetindo o que 

Robson me dizia. — Ela foi morta no quarto dela. Em uma das fotos, ela está segurando uma 

correntinha de ouro. 

A policial arregalou os olhos e virou a cabeça com tudo na direção da sua mesa. De onde 

estávamos era impossível enxergar a foto. 

— Como sabe que tem uma foto... 

— Você escreveu à canetinha sobre a foto a pergunta: “pista plantada pelo assassino?” — 

continuei. — Isso porque o pai e mãe dela não conheciam a correntinha, certo?! — Pálida, Dolores 

fez que sim de leve com a cabeça. Respirei fundo e prossegui: — O Rubem não colocou a correntinha 
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na mão dela. O Robson a deu de presente dois dias antes de ser assassinado. Eles estavam... ficando 

— aquele termo também era novo para mim — em segredo porque ela já tinha um namorado. 

— Meu Deus! Como sabe tudo isso? — perguntou Dolores, quase gritando. 

Olhei para os meus pais e para a minha irmã antes de responder. 

— As vítimas — falei e engoli em seco. — Elas falam comigo. 

— As vítimas... — repetiu a policial, seriando o rosto. — As que morreram. 

Fiz que sim com a cabeça. 

Dolores encarou meu pai e minha mãe com raiva e depois apontou o dedo para a porta da 

delegacia. 

— Saiam daqui agora ou juro que... 

— Se vocês forem até o quarto dele — interrompi, falando acelerado —, vão encontrar uma 

tábua solta dentro do guarda-roupas. Lá dentro ele guarda algumas facas, as luvas e a máscara de 

borracha. Tem um caderno também, de espiral, com anotações sobre as vítimas, o horário em que 

elas ficavam sozinhas em casa, quem namorava com quem, essas coisas. — Uni as mãos como se 

fosse rezar. — Está tudo no armário, juro! 

Minha mãe deu um passo à frente. 

— Por favor, vá até a casa desse garoto e olhe o que tem dentro do armário dele — falou 

como se fosse o pedido mais simples do mundo. — Vocês não têm nada a perder com isso. 

Dolores ficou um tempo segurando a respiração. 

— Preciso de um mandado para entrar... 

— O pai do Rubem já foi policial — falei, prevendo que ela diria aquilo. — Ele é um cara bem 

grande e forte que sofria de problemas mentais, acho que tinha alucinações. Foi expulso da polícia 

porque batia nas pessoas que algemava. Apesar disso, vai deixar vocês entrarem na casa dele porque 

não faz ideia que o filho caçula é um assassino. Ele se chama Augusto Cipriano, foi capitão da PM 

e... 

— Sei quem é e onde mora esse traste — disse ela, cuspindo a última palavra. 

Em seguida, ficou olhando para mim em silêncio por alguns segundos. Dava para ver que 

queria muito acreditar no que eu dizia, mas o papo de fantasma disparou alarmes na sua cabeça. 

— O Rubem acha que o mal nasce na adolescência — comentei, lembrando-me de algo que 

uma das vítimas havia me dito dias atrás. — Não vai parar até matar todos que encontrar, 

principalmente os do colégio em que estuda. 

— Olha, quero muito pegar o Máscara Branca, mas vocês estão falando de fantasmas. — Ela 

coçou uma das sobrancelhas. — Se eu fizer isso e a informação vazar... 

— Só estamos nós aqui — falou meu pai, abrindo e abaixando os braços. Não havia mais 

ninguém naquele andar da delegacia. 

— Sim, mas irão me perguntar como consegui a pista e... 

— Fizemos denúncia-anônima — resolveu minha mãe. Em seguida, ela uniu as mãos em 

súplica. — Estamos contando a verdade, por mais louca que pareça! Ninguém precisa morrer mais. 

Acho que foi aquela última frase que atingiu Dolores em cheio e a encorajou a fazer o que 

pedíamos. Mas antes, ela fechou os olhos por alguns segundos para se forçar a acreditar. Depois tirou 

o celular do bolso da calça. Antes de ligar, porém, apontou o dedo para o meu pai. 

— Você é o Irineu Aguiar, dono da oficina de carros, certo?! — Meu pai fez que sim com a 

cabeça. Ela continuou: — Então são da cidade. — Ela voltou a olhar para a minha mãe. Não parecia 



82 

brava, mas também estava longe de ainda acreditar em nós. — Se estiverem mentindo, vou prendê-

los por vários motivos, o principal por usar uma criança para passar um trote. — Ela discou para um 

número e pôs o celular na orelha. — Agora podem voltar para casa. Terão notícias minhas ainda 

hoje. 

Minha família olhou para mim, os três ao mesmo tempo. Li a cobrança no rosto deles, a dúvida 

se eu estava dizendo a verdade sobre Rubem. Bem, quem havia me revelado a identidade do assassino 

foram os fantasmas, então a pergunta deveria ser feita a eles. 

Ainda naquela noite nós descobriríamos se fantasmas mentiam ou não.  
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Capítulo 3 

Eu estava com medo de que tivesse acabado de fazer a maior burrada da minha vida. Havia 

revelado a uma policial — a alguém fora do meu círculo familiar — sobre o meu dom. Não conhecia 

a investigador Maria Dolores o suficiente para saber se ela seria discreta com essa informação ou não. 

E se não fosse, se mais pessoas ficassem sabendo como descobri que Rubem era o Máscara Branca, 

então minhas chances de ter uma vida quase normal beirariam o zero. Se havia algo que os 

serenissianos dominavam bem era espalhar fofoca. 

O caminho de volta foi muito parecido com o da ida, com o silêncio reinando dentro do carro. 

Fiquei olhando através da janela para as casas e ruas da cidade em que nasci até chegar em casa. Assim 

que meu pai estacionou na garagem, saí do carro. Estava ansiosa como nunca na vida. Sabia que toda 

a agitação que sentia se devia ao medo do que ainda ia acontecer naquela noite. Meus pais poderiam 

ser presos se a polícia não encontrasse nada na casa do Rubem. 

Minha mãe abriu a porta, entrei na frente dela e voei para o sofá. Sentei-me com as pernas 

dobradas em forma de borboleta e as mexi como se fossem asas. Ela notou meu nervosismo e se 

sentou ao meu lado. Como sempre, trazia um sorriso pronto no rosto para me acalentar. 

— O que foi, Samira? 

Olhei para a mesa da sala. As revistas e a folha da minha lição de casa continuavam ali. 

Precisava fazê-la, mas não havia a menor possibilidade de conseguir naquela noite, não enquanto 

tudo não se resolvesse. 

— Não quero fazer a lição hoje — falei, temendo que ela me obrigasse a fazer. 

— Tudo bem — disse ela, alargando o sorriso. 

De repente e sem aviso veio a vontade de chorar. Meus olhos começaram a arder e em questão 

de segundos as lágrimas rolaram. 

— Samira, não fique assim — pediu ela, preocupada. 

Meu pai e minha irmã me viram chorando e se aproximaram, ficando de pé à minha frente. 

Olhei para o rosto dos três e soube que me amavam muito. 

— Estou com medo — falei, relutante e engolindo em seco depois. — Fizemos o certo? 

Minha mãe e meu pai trocaram olhares complacentes. 

— Fizemos sim — respondeu ele, sério e decidido. 

— Mas... Mas quando as pessoas souberem vão me chamar de esquisita, de bruxa. 

— Você tem um dom — disse minha mãe, voltando a sorrir daquele jeito que só ela conseguia 

—, e hoje o usou para fazer o bem. Se isso te faz uma bruxa, então é uma bruxa boa, tipo aquela 

amiga do Harry Potter. 

— Hermione — falei sorrindo. 

Ela sorriu e fez que sim com a cabeça. Adorava o modo como ela simplificava as coisas. 

— Vão tirar sarro de mim na escola — comentei com pesar. 

— Quem tirar, não é seu amigo — disse minha irmã, surpreendendo-me. Ela geralmente 

evitava falar comigo sobre o meu dom. — E quem ficar do seu lado, é um amigo, simples assim. — 

Ela deu um passo à frente como se fosse se agachar e me abraçar, mas não fez isso. — Olha, você 

não devia ter vergonha do seu dom. Ele te faz especial. 

Torci os lábios e enfiei as mãos entre as pernas. 
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— Não quero ser especial. Quero ser normal! 

— Se fosse normal, não teria salvado vidas hoje — disse minha mãe. — O Máscara Branca 

continuaria por aí. Deve se orgulhar do que fez. — Ela respirou fundo e ficou me olhando em silêncio 

enquanto montava na cabeça as palavras que queria dizer. — Samira, você recebeu um dom 

abençoado. 

— Não acho que ver fantasmas seja algo bom — falei, torcendo os lábios em sinal de desgosto. 

— Pode ser, se você o usar para o bem. — Ela olhou para o meu pai e de volta para mim. — 

Algumas pessoas podem ficar com medo do que você faz, mas isso só acontece porque elas não 

enxergam o panorama completo. 

— Panorama? — Era a primeira vez que eu ouvia aquela palavra. 

— Não enxergam tudo — explicou —, todos os lados, entende?! As pessoas em geral temem 

o que não entendem bem. Além disso... 

Ela se calou quando todos escutamos um carro parando em frente à nossa casa. Luzes 

estroboscópicas vermelhas e azuis atravessaram a janela e iluminaram a sala. Só podia ser Dolores 

chegando de viatura. 

Meu pai foi até a janela e olhou para fora. 

— É a investigadora — disse ele, voltando-se a nós. 

Minha mãe se levantou. Quando ameacei me levantar também, ela apontou o dedo para mim. 

— Fique aqui — disse ela. 

— Mas, mãe... 

— Conversa de adulto — falou ela antes de sair de casa junto com meu pai. 

Troquei olhares com Vanessa e nos entendemos assim. Ela também queria ouvir a conversa, 

saber como se deu a captura do assassino e tudo mais. Como se alguém tivesse disparado a largada, 

corremos como duas doidas para a janela e nos ajoelhamos no chão para ver e ouvir tudo que os 

adultos diziam lá na calçada. 

Dolores parecia exausta, mas não brava, o que tomei como um bom sinal, afinal era provável 

que não viera para prender os meus pais. 

— E então? — perguntou meu pai quando cruzou o portão. 

Ele e minha mãe estavam de costas para a janela, então eu não conseguia ver o rosto deles, 

mas deduzi que estivessem resplandecendo de expectativa. 

— Achamos todas as provas no quarto do Rubem — contou Dolores. — Ele é mesmo o 

assassino. 

Fechei os olhos e sorri de alívio. Os fantasmas não mentiram. Aquele pesadelo havia acabado. 

— Samira não pode depor — avisou meu pai. — O testemunho dela vai estragar toda a 

acusação. 

— Eu sei. Falei com o delegado e vamos omitir o nome da sua filha do relatório. — Ela coçou 

atrás da cabeça. — O julgamento inteiro iria para o ralo se admitíssemos que a informação veio de 

uma menina que vê fantasmas. Diremos que foi uma denúncia anônima. — Ela olhou na direção da 

viatura. Havia um colega policial sentado no banco do passageiro. — Mas boatos correm. 

— Lidaremos com os boatos — falou minha mãe. — Samira é uma guerreira e vai passar por 

cima de qualquer atitude preconceituosa. 

— Não duvido disso. — Em seguida, ela apertou a região entre os olhos com os dedos. 

— Ele resistiu à prisão? — perguntou meu pai. 



85 

Dolores fungou alto e jogou as mãos na cintura. 

— Rubem não estava em casa, apenas o pai e o irmão mais velho dele. 

Endireitei as costas ao ouvir aquilo. Rubem continuava solto? 

— Mas... e agora? — perguntou minha mãe, aflita, segurando a mão do meu pai. 

— Todas as saídas da cidade foram fechadas. A rodoviária está sendo vigiada também. — Ela 

coçou atrás da cabeça. — Provavelmente ele nem sabe que o estamos procurando. O pai e o irmão 

se mostraram estarrecidos com nossa descoberta e vão colaborar. Assim que o Rubem aparecer, será 

preso no ato. 

— Se ele ficar sabendo que a polícia descobriu sua identidade, vai fugir nem que seja a pé — 

comentou meu pai. 

— A cidade mais próxima fica a quarenta quilômetros daqui — disse Dolores, dando de 

ombros. — Ele teria que correr muito, muito mesmo para fugir. E o delegado já alertou a polícia de 

lá. — Ela colocou a mão sobre o ombro do meu pai. — Ele vai ser preso ainda hoje, pode ter certeza 

disso. — Quando ela tirou a mão do ombro dele, olhou na direção da janela e me viu. — Ela vê 

mesmo os fantasmas? Tipo como os médiuns fazem? 

Quase consegui ouvir a respiração funda dos meus pais. 

— Como os médiuns não — respondeu minha mãe. — Ela é uma iluminante. 

Dolores apertou as sobrancelhas em sinal de estranhamento. 

— Nunca ouvi falar. 

— Bem, imagine que exista uma névoa bem espessa separando nosso mundo do deles — 

explicou minha mãe. — Médiuns enxergam vultos e ouvem sussurros. A Samira consegue dissipar 

essa névoa e os vê como se fossem de carne e osso. É um dom bem raro. Uma médium da cidade a 

ajuda a controlar esse dom. 

— Falam da Zaina? Aquela senhora que mora do outro lado da cidade? 

— Essa mesma — respondeu minha mãe. 

— Pensei que ela fosse taróloga. 

Meus pais trocaram olhares e sorriram. 

— Acho que ela faz um pouco de tudo que é esotérico — explicou meu pai. 

— Nossa! — soltou Dolores. — Ver fantasmas como pessoas reais. Deve ser terrível, ainda 

mais para uma menina! 

— Na verdade, ela diz que os fantasmas são até legais — comentou meu pai, dando de ombros. 

— Eles são diferentes daqueles dos filmes de terror, sabe, não possuem uma aparência monstruosa. 

— Coçou atrás da cabeça ao perceber que havia falado uma bobagem. — Quer dizer, quase todos. 

— Quase todos — repetiu Dolores. 

— Existem os que ela chama de surtados — comentou minha mãe. — Esses dão medo. 

Dolores voltou a olhar para mim e sorriu de leve. 

— Posso falar com ela? Agradecer? 

Minha mãe virou o rosto para trás e me viu. 

— Vamos deixar para outro dia — disse ela, voltando-se à policial. — Minhas filhas já tiveram 

uma boa dose de polícia hoje. 

Dolores concordou com um aceno curto de cabeça e estendeu a mão em cumprimento para a 

minha mãe. Depois cumprimentou meu pai. 
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— Ela daria uma policial excepcional — comentou antes de contornar a viatura e entrar pelo 

lado do motorista. 

Quando meus pais se viraram para entrar, eu e Vanessa saímos correndo da janela e voamos 

para o sofá. A porta se abriu, eles entraram e se aproximaram. 

— Vanessa, você ainda não jantou — comentou a nossa mãe. — Deixei um prato lá na 

cozinha. 

Minha irmã alargou o sorriso e voou para a cozinha. 

— Preciso ir para a escola amanhã? — perguntei com ar muxoxo. 

— Hum, não, não precisa — respondeu ela, dando-me um beijo na bochecha. 

Abracei-a pelo pescoço. 

— Eu te amo, mãe, muitão. 

— Também te amo muitão — devolveu ela. 

Eu a soltei e fui para o quarto. No meio do caminho, o sono me dominou. Acho que foi 

porque finalmente relaxei. Rubem não tinha sido preso, ainda, mas seria em questão de horas, senão 

de minutos. Não havia motivos para eu ter medo, afinal ele não fazia ideia nem que eu existia. 

Certo? 


