
 

 

Prólogo 

O relógio já passava da meia noite.  

A cidade de São Paulo estava calma e tranquila. 

Uma fina garoa caia nas ruas pouco iluminadas do centro da cidade, fazendo com que a 

temperatura quente da primavera brasileira permanecesse extremamente agradável. 

 

No rádio tocava uma antiga música de Johnny Cash – Dark as the Dungeon.  

Dentro do carro ele apreciava a música, enquanto dirigia sua Fiorino branca.  

 

Apesar de São Paulo ser uma megalópole conhecida por nunca dormir, no centro velho da cidade 

essa era uma realidade diferente. A Rua Monsenhor Andrade estava totalmente deserta, nem 

os tradicionais mendigos ou dependentes químicos eram vistos na rua, todos se abrigavam da 

garoa, ou temiam um possível assalto, uma vez que a região era conhecida pela violência 

noturna. 

 

Ele parou o carro enquanto aguardava a luz vermelha do semáforo ficar verde, não havia 

nenhum outro automóvel na rua... 

Dirigir de noite em São Paulo poderia fazer com que a maioria das pessoas se sentissem 

amedrontadas, porém os medos comuns não lhe afetavam, ele sempre se sentia confiante.  

Aproveitou a pausa no farol para olhar o céu, era uma noite escura, a garoa e as nuvens 

escondiam todas as estrelas e a lua.  

(Nada como uma garoa para limpar a poluição da cidade e deixar o céu limpo depois... Como as 

pessoas podem ser tão estúpidas a ponto de não apreciarem essas maravilhas da natureza...) 

Quando voltou a prestar atenção na avenida o semáforo já estava verde, em um dia normal, já 

estaria escutando buzinas de outros carros apressados, mas hoje era diferente, não importava 

o tempo que ele pudesse levar, era o único carro parado na rua, acelerou calmamente, enquanto 

viajava em seus profundos pensamentos.8 

 Ele sempre adorou pensar e vagar pela sua mente, sua própria companhia era fantástica, 

sempre pensou que se fosse para falar com alguém inteligente, a melhor pessoa era ele mesmo. 

Grrrrrr... 

 Um dos cães que estavam no baú da Fiorino começou a rosnar. 

(Meu pequeno irritadinho está faminto, calma neném... sua refeição vai ser em breve, não tem 

o porquê você rosnar comigo, sua refeição vai ser mais breve do que você imagina...) 

Encostou o carro próximo à estação do Brás, de um lado da rua haviam prédios e casas fechados, 

do outro o muro dos trens que dividiam a cidade ao meio. Durante o dia o local era 

extremamente movimentado, porém de noite, era absurdamente deserto, desligou o motor, 

olhou pelos retrovisores, nenhum sinal de movimento nas ruas, desceu do carro, olhou no 

relógio: 00:24, observou mais uma vez o céu e a chuva, e dirigiu-se para a parte traseira da 



 

 

Fiorino, ao abrir as portas, os cachorros voltaram a rosnar, nenhum deles latia, mas um simples 

olhar para aquelas feras era capaz de congelar o sangue. 

Dentro de jaulas separadas, haviam 3 Pitbulls adultos e extremamente musculosos, os cachorros 

pareciam estátuas imóveis enquanto o encaravam, todos possuíam pelugem marrom escura 

com algumas cicatrizes e marcas de dentes e arranhões pelo corpo demonstrando a quantidade 

de brigas que haviam disputado, porém não eram as cicatrizes ou os músculos que os tornavam 

ameaçadores, mas sim os olhos. Eles eram brancos e fundos como os olhos de zumbis de filmes 

de terror, e permaneciam estáticos encarando qualquer criatura que estivesse ao seu alcance. 

Os cães permaneciam nas pequenas jaulas de metal dentro do baú, gerando uma impressão de 

feras presas, como nos assustadores filmes de Hollywood. As jaulas tinham aproximadamente 

um metro de altura e profundidade por meio metro de largura. Possuíam apenas uma trava 

eletrônica na lateral direita.  

Depois de dar uma breve olhada para os cachorros, voltou sua atenção para o que realmente 

importava, o corpo desmaiado do lado de fora das grades 

Sem dúvidas uma bela moça, jovem na casa dos 25 anos, tinha um bonito corpo, com uma 

cintura fina, quadril largo e pequenos seios, o cabelo era loiro como ouro, comprido e 

extremamente liso. Eles deveriam ser a sua marca registrada para atrair clientela. 

Por alguns instantes chegou a imaginar como deveria ter sido a adolescência da menina, o que 

a havia feito tomar a decisão de se tornar prostituta, sentiu uma leve pena de vê-la dopada no 

carro, porém não poderia parar agora...  

Ela fazia parte de algo muito maior, ele não poderia titubear, abriu sua mala de ferramentas, 

pegou sua pequena furadeira elétrica, com uma broca fina de  ¼   e realizou três furos embaixo 

da axila direita da moça, local onde diversas mulheres fazem tatuagens. Os três furos estavam 

perfeitamente enfileirados semelhantes ao número 3 de um dado. Quando terminou de realizar 

os furos, guardou a furadeira na caixa, jogou um pouco de álcool para esterilizar a ferida, e 

depois um Spray inibidor de pet sobre os furos. Sua arte não poderia ser danificada com 

mordidas caninas.  

Os ferimentos e o álcool devem ter causado uma dor horrível, uma vez que a moça entorpecida 

com medicamentos, começou a ter espasmos, demonstrando que estava próxima de recuperar 

a consciência. 

Retirou o corpo da jovem e o colocou no chão, ao lado de uma pilha de lixo, deu uma última 

olhada para ela, tocou de leve seu rosto com a sua luva de couro e suspirou calmamente vendo 

o sangue escorrer pela pele branca e se misturar com a água da chuva, assumindo uma coloração 

mais clara. 

Voltou para dentro do carro e ligou o motor, deu uma última olhada pelo retrovisor, a moça 

continuava inconsciente no chão. Respirou fundo e com o apertar de um botão abriu a trava 

eletrônica das jaulas. 



 

 

De dentro da fiorina era possível escutar o rosnar dos cães, enquanto andavam em direção a 

moça jogada no chão. Os Cães levaram alguns segundos para sair da jaula, parecia que estavam 

estudando o ambiente, ele aguardou calmamente eles descerem do baú do carro e irem na 

direção da prostituta, após a primeira mordida, voltou a dirigir pela noite paulistana.  

(Hoje finalmente me livro desses demônios...) 

 

 

 

 

José Carlos 

O dia mal havia começado e José já se sentia exausto, terminou de tomar um rápido banho com 

água fria e se vestiu com sua roupa social, ligou a televisão e escutou o noticiário da manhã, já 

sabendo qual seria o tema abordado: a morte da prostituta no Brás. 

Se a morte tivesse ocorrido como tantos casos normais, ele não teria tido problema algum, não 

teria sido obrigado a levantar durante a madrugada, nem perdido uma noite de sono se 

deslocando até o Brás para analisar a morte de uma prostituta. Porém essa não era uma morte 

igual a inúmeros outros casos de doenças, drogas ou até mesmo brigas dentro de bares, dessa 

vez era totalmente diferente. 

“Cães demoníacos”, a testemunha afirmou mais de 20 vezes para a polícia e depois mais 100 

vezes para a imprensa.  

Mesmo em uma cidade como São Paulo, não é todo dia que encontramos uma mulher sendo 

devorada viva por cachorros – um prato cheio para os repórteres sensacionalistas... 

Por mais que José tentasse começar o dia relaxado, os flashes da noite anterior ainda o 

perturbavam, conseguia se lembrar vagamente de como chegou ao local do crime, ainda 

atordoado pela ligação do guarda que encontrou o corpo: 

_ Investigador José, boa noite, desculpa incomodar esse horário, porém acredito que você é a 

pessoa certa a ser chamada... Tivemos uma morte no Brás, uma mulher foi devorada por alguns 

cachorros. Apesar do corpo estar totalmente mutilado, ainda conseguimos encontrar 3 furos em 

sequência sobre as axilas, acredito que seja mais uma vítima do seu caso. 

A vontade de José era ter desligado o celular e voltado a dormir, já passava da uma hora da 

madrugada, e havia tido um péssimo dia, porém sabia que não poderia deixar para verificar no 

dia seguinte, o dever falava mais alto. Se arrumou rapidamente e foi em direção ao local. 

Chegando na cena do crime, a imprensa já estava lá, (se nas olimpíadas existisse a prova “corrida 

atrás do corpo”, nem Usain Bolt ganharia desses repórteres) os policiais tentavam cercar a área, 

mas eram constantemente atrapalhados por curiosos que tentavam se aproximar do local do 

crime.  



 

 

José passou pelo cerco mostrando o seu distintivo e chegou ao lado do corpo, ou melhor, do 

que restava do corpo, a mandíbula havia sido arrancada, algo que parecia um braço estava 

jogado ao lado do dorso, era possível ver marcas de mordidas espalhadas pelas pernas e pela 

cintura, em alguns pontos os ossos estavam visíveis, tamanha a ferocidade das mordidas.  

Em sua carreira, José já havia visto diversas cenas fortes e impactantes, porém sem dúvida, essa 

estava entre uma das piores, conseguia entender perfeitamente o porquê daquela mulher ter 

dito que os cachorros eram diabólicos.  

José tinha dúvidas se uma hiena teria sido capaz de fazer um estrago como aquele na pobre 

mulher. 

O policial Ramos explicou que ao encontrar o corpo os animais continuavam comendo a carne 

da vítima, só pararam de devorar quando ele atirou para o alto. Os cães pareciam extremamente 

agressivos, mas talvez pela quantidade de carne que já haviam ingerido, não foi difícil colocar 

coleiras neles e levar para o canil da polícia.  

José pediu licença ao policial e voltou sua atenção para a mulher, era nítido os 3 furos sob a axila 

direita, não tinha como questionar, essa mulher fazia parte do seu caso, ou algum imitador 

estava transferindo a sua culpa para um psicopata em ação. 

Os furos eram uma diagonal perfeita, todos atravessando a carne e indo até os ossos, cada furo 

possuía menos de 1cm de diâmetro, com uma distância de 0.75cm de um para o outro, 

formando uma linha semelhante ao 3 de um dado. 

Até às 5 da manhã José não teve descanso, acompanhou a coleta da perícia e observou enquanto 

os cães eram levados para o canil da polícia militar. 

Como em todas as outras mortes semelhantes, não haviam encontrado nenhuma prova 

consistente que pudesse levar até o assassino. José continuava se sentindo cego perante o caso. 

 

A noite tinha sido longa e o dia prometia ser ainda pior... 

O noticiário havia acabado de finalizar a previsão do tempo, quando a apresentadora convidou 

Felipe Martins, para falar sobre o serial killer da cidade. 

José passava manteiga nas torradas e preparava seu café preto quando começou a prestar 

atenção na entrevista. 

Um jovem rapaz magro e loiro, de cabelos encaracolados na altura da orelha, estava sentado ao 

lado da entrevistadora, apesar da pouca idade, ele não deveria ter mais do que 30 anos, seu 

semblante era de extrema confiança, os olhos claros olhavam compenetrados para a câmera 

enquanto falava com autoridade. 

 

_Como podemos viver em uma cidade dessas? Nem nos países em guerra encontramos tamanha 

atrocidade... E a polícia? Ah, nossa querida polícia... Continua caminhando com seus passos de 



 

 

tartaruga, procurando desculpas para explicar o inexplicável. Você que deseja ir caminhar... 

trabalhar... beber com os amigos... você vai ter coragem de sair? VOCÊ REALMENTE TEM 

CORAGEM DE SAIR? Sabendo que um assassino sádico continua livre pelas ruas, um assassino 

que além de matar e torturar as vítimas... Ainda oferece o corpo como banquete para cães 

demoníacos? Ou que empala nossos jovens em chifres de boi? Prefeito Arnaldo! Investigador 

José! ACORDEM PRA VIDA, ACORDEM PARA NOSSO POVO, QUEREMOS O CRUPIÊ PRESO OU 

MORTO. SEM MAIS DESCULPAS. 

_Calma, Felipe, ainda estamos no horário matinal, não podemos nos exaltar... – a repórter 

tentava manter a entrevista calma – apesar de tudo, ainda confio no José Carlos, afinal, foi ele 

quem resolveu os últimos 5 casos de psicopatas em São Paulo, ele é um homem experiente e 

digno de confiança. 

José nunca tinha ouvido falar do repórter loiro, pele branca com sardas, mas desde que o caso 

dos furos havia sido espalhado para a imprensa ele vinha atormentando a polícia com 

entrevistas polêmicas.  

(Pelo menos alguém da televisão ainda acredita no meu trabalho. Democracia e suas maravilhas, 

qualquer “reporterzinho” de garagem pode aparecer e criticar uma autoridade sem pudor 

algum... Tudo para conseguir uma promoção e virar celebridade... Esse Felipe está passando dos 

limites...) 

_Velho... e defasado... Essas são as palavras corretas para definir José... Ele pode até ser 

experiente, mas a idade está pesando e sua cabeça já não funciona como há 10 anos. 

_Talvez, mas ainda procuro confiar, ele vai dar conta desse caso... Voltando um pouco o assunto, 

você chamou o assassino de Crupiê? 

_Exatamente, “Crupiê, o assassino do cassino”, além das matérias e reportagens, estou 

escrevendo um artigo sobre esse psicopata e o nome que melhor se adequa para o nosso inimigo 

é CRUPIÊ. 

_Mas Felipe, se me permite a dúvida, “Crupiê”? O homem responsável por dar as cartas nos 

cassinos? Por que? 

Por mais que José se esforçasse para não prestar atenção no noticiário era impossível não 

escutar a conversa. 

Assim como a apresentadora do programa, que parecia estar curiosa com o novo nome, José 

também tentava entender. 

_ Simples, minha querida, são 2 motivos:  

1°: Ele é quem está dando as cartas e controlando a mesa, nós, pessoas comuns e a própria 

polícia, somos apenas jogadores, esperando a nossa vez de perder tudo... Detesto lembrar, mas 

nos cassinos, a mesa SEMPRE ganha. 

2°: Ele sempre deixa uma marca de dados nas vítimas, sempre com algum número diferente, 

dentro dos cassinos além dos jogos com cartas, existem diversos jogos com dados... acho que o 

nome Crupiê seria adequado para ele. 



 

 

_Realmente, olhando por esse lado, faz sentido... Então... precisamos urgente de alguém que 

quebre a banca... No momento eu posso dizer que é a cidade contra o Crup... 

(Essas notícias estão me dando indigestão, melhor comer em silêncio) 

 

José desligou a televisão e continuou tomando seu café da manhã em silêncio, enquanto se 

preparava para responder todas as perguntas sobre o assassino dos furos... Ou melhor, o 

“Crupiê”. 

Após terminar o seu indigesto café da manhã, se dirigiu para o departamento de polícia em seu 

Fiesta Sedan, um carro sem muito luxo, porém condizente com o seu cargo na polícia. Ele sempre 

achou interessante como policiais de menores patentes apareciam misteriosamente com joias, 

carros do ano, casa na praia, barcos, roupas de grife e afins.  

Não ser honesto era algo impensável para José, por mais que ele tivesse cometido diversos erros 

na vida considerava o roubo como algo imperdoável.   

Porém ele sabia que dentro da própria polícia o que mais se encontrava eram policiais corruptos 

e envolvidos com o tráfico e com bandidos. Por mais que ser um policial pudesse ser uma tarefa 

difícil, pouco valorizada e por vezes exigindo até que arriscassem a própria vida, ele nunca havia 

se corrompido e condenava aqueles que se desvirtuavam. 

Em virtude de sua falta de confiança na própria organização, ele sempre optou por se manter 

distante da maioria dos outros policiais e por vezes até trabalhar sozinho. O que gerava um 

grande desconforto por parte dos demais investigadores, que o chamavam de “estrelinha”. 

Chegando no departamento, já tinham alguns repórteres do lado de fora aguardando por um 

novo depoimento sobre o caso, José optou por não falar nada (o peixe morre pela boca) e entrou 

mudo na delegacia, ao cruzar a recepção, ele se sentiu uma jovem estrela de novela, que depois 

de muito sucesso, caiu nas drogas e nos problemas comportamentais. Todos do departamento, 

sem exceção, levantaram a cabeça para olhar, o silêncio deixava o ambiente constrangedor, com 

um leve aceno sarcástico e um bom dia seco, José se dirigiu para sua sala, certificou-se de que 

todas as persianas estivessem devidamente fechadas e voltou sua atenção para os documentos 

em sua mesa.  

A sala era pequena, de 3 por 2.5 metros, porém de muito bom gosto (se é que é possível ter 

bom gosto em um departamento de polícia); a mesa de madeira era pequena, de 2 metros por 

0.75, e ocupava um bom espaço do ambiente, dos dois lados haviam divisórias estreitas que o 

separavam dos outros investigadores, e nas outras duas paredes haviam janelas, uma que ligava 

a sua sala ao departamento e outra que mostrava a rua e o sol, porém há muito tempo ele não 

via essa paisagem, as persianas persistiam em ficar sempre fechadas, mantendo o ambiente 

iluminado graças a luz artificial. 

Com menos de um minuto em sua mesa, o telefone começou a tocar: 

(Hoje meu dia vai ser longo...) 



 

 

_Bom dia Renata, por gentileza não me transfira nenhuma ligação de repórteres, não estou 

pronto para atender esses maníacos. 

_Bom dia Sr. Carlos, eu já imaginava, mas dessa vez não é nenhum deles, estou com a 

investigadora Lopes aqui do meu lado, ela está aguardando para falar com o senhor, e se me 

permite a ousadia, acho que ela não gostou muito de ficar com a mão estendida para lhe 

cumprimentar enquanto o senhor passava feito um raio. 

Os comentários irônicos de Renata só poderiam deixar o seu dia ainda mais especial. 

_ Investigadora Lopes? Não me recordo dessa investigadora. 

_Ela é a policial que veio do sul do país, ela passou em todos os testes de aptidão e pediu para 

todos a honra de ser sua parceira, ela pediu inclusive para o senhor, durante a entrevista 

contigo. 

_Há! Sim... claro... Mas ela já chegou?  

(Nova parceira... era tudo o que eu precisava hoje...meu dia piora a cada segundo) 

_Ela chegou sim senhor, e está aguardando aqui na recepção, posso mandá-la entrar? 

_Renata, por favor, peça para ela entrar em 15 minutos, preciso colocar a casa em ordem antes 

de começar o meu novo trabalho de professor...  

_Como o senhor desejar, seu Carlos. 

(Muito bem, se já não bastasse todos esses problemas, terei de ser babá de uma nova 

investigadora... Vamos começar o interrogatório sobre meus antigos casos... O que ela precisa 

fazer para ter uma carreira promissora e famosa na polícia.... Hoje é o meu dia... com certeza... 

Hoje é o meu dia de sorte) 

 

_ Renata... ainda está ai? Você poderia verificar se já conseguiram revelar as fotos de ontem? 

_ Já foram reveladas, e eu já as deixei em um envelope na sua mesa... Pode falar: eu sei que sou 

a pessoa mais eficiente da polícia. 

_Com certeza... Muito obrigado, Renata. 

A Renata de fato era uma excelente assistente, apesar de ser um tanto quanto maliciosa e 

sarcástica em alguns comentários, era extremamente eficiente no seu trabalho. 

Por mais que todos os policiais insistissem para que José começasse a utilizar o computador para 

armazenar as fotos e arquivar dos casos, ele preferia seguir à moda antiga, gostava de ter as 

fotos impressas em suas mãos, o papel o ajudava a pensar melhor. 

José separou as fotos que havia tirado na noite anterior e as colocou em sua gaveta, junto com 

as demais fotos do caso. Durante alguns segundos ficou observando as atrocidades das mortes, 

o assassino parecia estar ficando cada vez mais sádico. 



 

 

Depois de uma breve olhada em todas as fotos, devolveu ela para a gaveta da mesa. Quando 

sobrasse algum tempo ele estudaria com calma, naquelas fotos com certeza encontraria 

informações pertinentes sobre o psicopata. 

TRIMMM.... 

(Renata, Renata... Tudo o que eu preciso hoje é de um pouco de privacidade e você me transfere 

todas as ligações...) 

_Olá novamente, Renata... Achei que tínhamos combinado de você não me transferir ligações 

hoje... 

_Sr. Carlos, eu realmente acho que essa ligação é importante. O prefeito Arnaldo Freitas está no 

telefone, tentei reagendar a ligação, mas ele não está muito feliz... Acho que realmente precisa 

falar contigo. 

(E eu achei que meu dia não poderia ficar pior...) 

_Pode transferir a ligação Renata, Obrigado. 

José já havia tido um bom relacionamento com Arnaldo no passado, na época em que o atual 

prefeito ainda era um jovem advogado, porém uma vez que ele se tornou político, não era mais 

o mesmo, sempre que ligava, tinha algum grande interesse por traz. 

_Bom dia, meu velho amigo, quanto tempo! 

Arnaldo tinha o dom da oração: ele conseguia começar uma frase com mel nas palavras e 

terminar com veneno. No momento, as palavras eram doces como mel.  

_Bom dia, Arnaldo... Sim, bastante tempo... desde o último caso, se bem me lembro. Qual o 

interesse dessa vez? 

_Você está irritado? Calma, meu velho amigo, não seja tão indelicado, ambos somos homens 

ocupados, homens de negócios. Nos falamos quando o dever chama... Faz parte da nossa vida... 

O silêncio em uma conversa é algo impressionante, por alguma razão mágica, ele possui o dom 

de incomodar, sempre que duas pessoas estão dialogando, e uma delas fica em silêncio, a outra 

se sente na obrigação de falar e prosseguir o assunto. José sabia muito bem disso, e conhecia as 

técnicas de comunicação de Arnaldo.  

Apesar da pausa na fala do prefeito, José permaneceu em silêncio, ele não tinha interesse em 

falar uma palavra a mais do que era estritamente necessário. 

Após um longo silêncio, agora com uma voz mais irritada, Arnaldo retomou.  

_Como está a investigação? Já temos um norte? Que horas vai ser a sua entrevista? 

(Direto ao assunto, cada vez menos sutil, adoro como o poder sobe à cabeça) 



 

 

_Você já foi mais “político” em nossas conversas, achei que fosse começar perguntando da 

minha família, ou da minha tão sonhada aposentadoria, ou até mesmo de uma partida de 

futebol... 

_José, meu amigo, estou sem tempo para sarcasmo, você sabe que estamos às vésperas da 

eleição... Estou sem tempo para nada... 

Apesar de Arnaldo ter começado a falar em um tom mais agressivo, fez uma breve pausa e 

voltou ao mesmo tom doce do início da conversa.  

_Estou perdendo votos, meu amigo... Perdendo votos por que a população não se sente segura. 

Não posso perder a eleição por causa de um psicopata que está tocando o terror... Você me 

entende, não? 

_Entendo... Pessoas estão morrendo diariamente e nossa maior preocupação é a reeleição... 

Isso é o que me parece... pois bem: a investigação está caminhando de forma gradual, ainda não 

temos certeza de nada. Ele sempre coloca os furos na vítima, algo que estávamos guardando 

para eliminar falsos suspeitos, porém de alguma forma a imprensa conseguiu fotografar e 

publicar essas fotos, então perdemos uma vantagem estratégica. Tirando isso, ainda estamos 

na mesma situação. 

_ Alguém vazou as informações dos furos? Foi da polícia? 

_ Possivelmente... Por isso afastei meus  dois antigos parceiros, se não fui eu que vazei as 

informações só poderia ter sido eles. 

_Fez muito bem 

Arnaldo sempre foi um homem de ação rápida – se a pessoa não serve, simplesmente troque 

ela. José conseguia sentir a satisfação do afastamento na voz do prefeito, ele gostava de atitudes 

rápidas.  

_ Você comentou de uma suposta entrevista, qual entrevista? Não tenho nada marcado com a 

imprensa_ José questionou já imaginando qual seria a resposta. 

_Não tinha. Pois agora tem. Preciso de uma entrevista extremamente promissora para todas as 

televisões e jornais, o nosso Paladino da justiça precisa tranquilizar a população e mostrar que 

ninguém tem nada a temer_ A voz de Arnaldo voltava a ser doce. 

(Claro... Com a aproximação dos debates eleitorais ele deve estar desesperado para tranquilizar 

o povo) 

_Eu entendo Arnaldo, mas ainda não é a hora... Estamos com diversas perguntas e poucas 

respostas. Não acho que seja a hora para uma entrevista, precisamos definir mais... 

_ JOSÉ! – (Perdendo a compostura... o desespero deve ser grande) – Precisamos dessa entrevista 

hoje, sem falta, estamos a menos de um mês da eleição, e participo de um debate amanhã à 

noite. Não tenho a menor condição de entrar em qualquer discussão sem uma posição sobre os 

crimes, as perguntas seriam em massa e eu não teria suporte algum para respondê-las. 



 

 

_Ok... Como sempre: “eleição”. Tudo bem, falarei com a imprensa, vou tranquilizar a população, 

mas em meia hora você vai receber no seu e-mail um comunicado oficializando a minha 

aposentadoria assim que esse caso terminar, espero que você mexa os “pauzinhos” para 

garantir que esse comunicado funcione. 

_Você continua desesperado para se aposentar? O que você vai fazer quando sair daqui? Correr 

para pedir perdão para a sua filha? Ela te odeia, José... Você nunca foi um pai para ela, nunca 

teve tempo, nunca deu atenção, agora depois de velho quer corrigir? Ela não vai te receber, 

pode apostar que não vai, depois de ser negado por ela, vai fazer o que? Beber? Pescar? Jogar 

bingo?. Você nasceu para ser policial, meu velho, você tem um dom... Não tenho dúvidas que 

um mês depois que se aposentar você vai retornar pedindo para voltar ao seu trabalho, a sua 

vida é ser investigador. 

_Obrigado pelas informações da minha vida. Até onde eu me lembro, eu sou responsável pelas 

minhas escolhas..., mas enfim, você vai oficializar o documento? 

_Uma vez que você se importa tanto com essa sua aposentadoria, sim, vou assinar. Mas lembre-

se: a data impressa no documento vai ser após a eleição, você só vai ter suas premiações se eu 

vencer, se for qualquer outro no meu lugar, minha assinatura de nada vale. E sendo honesto, do 

jeito que as coisas estão caminhando com esse assassino, acho que minha assinatura não vai 

valer de nada. 

_Ok, eu já entendi. Ele vai ser preso, porém só irá acontecer a entrevista na hora que você me 

encaminhar o documento assinado... No mais, passar bem. 

(Como esses infelizes podem nos representar?!, Eu caço assassinos e psicopatas, mas os 

verdadeiros demônios estão no poder nos comandando. Falar da minha pequena Carol... Minha 

querida filha... Todas as pessoas sabem onde o sapato aperta) 

_ Renata, pode pedir para a Senhorita Lopes entrar. 
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Felipe Martins 

(Você é um gênio... VOCÊ É UM GÊNIO! O Crupiê, sem dúvidas estou criando uma lenda, nem em 

outra vida esse infeliz esperava ter uma repercussão tão grande em seus assassinatos. Em pleno 

século XXI estou criando um serial killer do nível de Jack Estripador e Zodíaco, minha promoção 

está garantida!). 

Felipe estava sentado em uma cafeteria no Shopping Morumbi, aproveitava o fim da manhã 

para se deliciar com as notícias e com a sua nova posição – era sua primeira entrevista para um 

programa de televisão ao vivo, não poderia ter sido melhor, o maior conhecedor do caso e 

criador do nome Crupiê, sem dúvida sua carreira como jornalista daria um salto, quem sabe até 

não conseguiria seu próprio programa de televisão. 

A notícia viralizava na internet... O Crupiê já estava entre os Trending Topics do Twitter – o 

tradicional “bom dia” que as pessoas postavam nas redes sociais estava sendo substituído por 

#diadeluto, #prendamocruipê #tiraascartasdocrupiê e por outras manifestações semelhantes. 

Era impossível imaginar como o seu dia poderia ficar melhor. Pegou o celular e ligou para o seu 

fiel escudeiro, Bola. 

_ Fala, senhor Bola, o que achou da entrevista? 

_ Fê! Ficou foda demais! Você mandou muito bem... Sério, você arrasou na audiência. Em todas 

as páginas da web estão chamando o assassino de Crupiê, o nome é viral. Já estão circulando 

diversos “memes” ... Alguns com imagens de um Crupiê jogando os dados, outras imagens 

jogando cartas, e até de um Crupiê utilizando pessoas como marionete... Estão em todos os 

lugares. Uma que particularmente adorei é um Crupiê vestido de preto jogando as cartas, cada 

uma com o rosto de uma vítima. Vou te mandar para você apreciar. O assunto está em todos os 

lugares. 

(Adoro a agilidade do povo brasileiro para espalhar as notícias) 

_Eu não disse que o nome era perfeito? Dado, carta, dá tudo na mesma, o público adora nomes 

dramáticos. E quanto ao José? Alguma novidade? 

_ Bom... O homem é uma máquina. Trabalhou a noite toda, 9 horas da manhã já estava no 

escritório trabalhando feito louco, ele simplesmente não para... – (Até que o velho tem uma boa 

saúde) – Mas falando do que realmente nos interessa, ele recebeu uma ligação interessante 

hoje. 

_Hummm... (Acho que meu dia vai ficar ainda melhor) ... Conte-me mais sobre essa ligação. 

_O nosso prefeito Arnaldo falou com ele hoje, imagino que você tenha ideia do porquê... Ele 

está mais do que desesperado por causa das eleições, esse novo psicopata está abalando a 

confiança de seus eleitores. Ele precisa de uma carta na manga para o debate de amanhã à 

noite_ (Irônico, ele quer uma carta na manga para não ser abalado pelo crupiê)_ Em questão de 

horas o José vai dar uma entrevista coletiva na delegacia. E acho que eu sei quem deve estar lá 

para cobrir o caso. 



 

 

_Sensacional! Que interessante! – (Então José vai falar com a imprensa?)... Acho que preciso 

participar dessa entrevista... – Bola, sem dúvida você é o melhor parceiro que eu poderia ter, 

formamos uma dupla perfeita, obrigado pelas informações. 

(O que algumas escutas no telefone da polícia não fazem para uma carreira). 

*** 

Um mês antes, Felipe não era ninguém dentro do mundo do jornalismo, era um recém-formado 

frustrado que tentava a sorte em alguma emissora. Felipe tinha 24 anos, loiro, magro e pequeno, 

rosto com algumas sardas, e um cabelo encaracolado, franzino, com uma aparência comum e 

uma voz suave, porém também comum – era apenas mais um jornalista que levaria uma vida 

dura fazendo alguns bicos como repórter. 

Tudo mudou em uma tarde de domingo. 

Ele estava jogando League of Legends com seu amigo de infância e mestre da internet, Bola. 

Apesar da emoção das partidas, o tédio começava a aumentar. 

Felipe sabia que seu amigo era um hacker extremamente talentoso, porém que sempre fora 

muito medroso para fazer qualquer operação arriscada, se ele quisesse invadir a NASA, com 

alguma dedicação, possivelmente obteria sucesso, porém ele nunca tivera coragem para fazer 

nada muito ousado, até conhecer Felipe. 

Sabendo da capacidade técnica do amigo e da dificuldade de Bola em se relacionar com as 

pessoas (Felipe era seu único amigo) ele começou a manipula-lo para que fizesse alguns desafios 

aleatórios, começaram com coisas simples, como criar cupom de desconto em sites de compra, 

invadir a programação de emissoras de rádio, desbloquear sites pornográficos pagos, entre 

outras atividades pequenas... 

Cada vez que Felipe propunha um desafio e Bola conseguia realizar, ele se sentia mais motivado 

a continuar incitando o hacker a ir além. 

Durante esses desafios, Felipe havia começado a “brincar” com vídeos de atividades de 

garotas... algo que parecia para ele parecia besta, mas vinha se tornando extremamente 

rentável e prazeroso. 

Porém ele sabia que essa atividade com as garotas era arriscada e poderia acabar prendendo os 

dois, então para se antecipar a qualquer contratempo, Felipe resolveu desafiar Bola com algo 

ousado: grampear as ligações do departamento de polícia sem deixar vestígios.  

No primeiro momento parecia um desafio que seria deixado de lado, porém as conversas 

esquentaram e os dois resolveram levar o plano a sério – a sensação de conseguir monitorar as 

ligações de todos da polícia era um desafio grande demais para ser esquecido. 

Ele teria uma vantagem extremamente estratégica em suas atividades. 

O plano levou apenas 15 dias para sair do papel. O equipamento foi fácil, Bola sabia onde 

encontrar na Santa Ifigênia, e o custo não era elevado. Em uma madrugada de protestos na 

cidade, conseguiram instalar tudo o que era necessário para grampear as ligações sem deixar 



 

 

vestígios, e desde então o maior passatempo da dupla passou a ser acompanhar cada 

investigação e cada ligação da Polícia de São Paulo. 

Não levou muito tempo para Felipe perceber que o grande caso em andamento era o do 

assassino dos furos, e que, apesar da brutalidade das mortes, a imprensa pouco sabia sobre os 

assassinatos, uma vez que eram tratados apenas como algumas mortes isoladas e não eram 

divulgados pela polícia.  

Em uma semana de trabalho como freelancer para alguns jornais desesperados por tragédias, 

conseguiu dar importância nacional para o caso – primeiro relatando as quatro mortes 

anteriores interligadas pelos furos na pele, e agora com a quinta morte e com o novo nome para 

o assassino sua notoriedade aumentou de forma exponencial. 

Cada reportagem realizada para os jornais se tornou tema de conversas e discussões em redes 

sociais – todos com medo de quem poderia ser a próxima vítima do mais novo psicopata 

paulistano. 

A primeira morte relatada havia ocorrido dois meses antes: uma senhora que vivia no bairro da 

Aclimação havia sido devorada por seus dez cachorros da raça poodle, O que restou da mulher 

foi encontrado dias depois da morte, por vizinhos que se queixavam dos latidos e do mau cheiro 

que vinha da casa. O corpo havia sido totalmente devorado, sobrando apenas os ossos do 

cadáver. Haviam várias manchas de sangue por toda a casa e uma perna com dois furos precisos, 

como se tivessem sido colocados 2 pinos em uma cirurgia, presa embaixo da geladeira, em um 

local onde os cães não conseguiam entrar.  

No início da investigação a polícia imaginou que ela tivesse falecido e deixado os cães com fome, 

como ela não costumava receber visitas, até alguém notar que ela estava morta, os cachorros 

poderiam ter devorado seu corpo por questão de sobrevivência –, porém depois de uma nova 

investigação no canil para onde os cachorros foram enviados, perceberam que quase todos 

estavam muito bem cuidados, com exceção de apenas 2 deles, que estavam cheios de cicatrizes 

e com olhos brancos. 

Os investigadores conversaram com a veterinária que cuidava dos cachorros da senhora Maria 

– a doutora revelou que Maria não possuía dez poodles, e sim oito, e que aqueles dois cachorros 

ela jamais havia visto, e que possivelmente eles também nunca tinham ido a um veterinário 

devido ao péssimo estado de saúde em que se encontravam. 

A segunda morte havia sido na mesma semana e ainda mais brutal: um famoso cowboy de 

Barretos, havia sido encontrado morto em seu apartamento, próximo ao bairro do Ipiranga. Ele 

foi encontrado empalado por um berrante feito com chifre de touro, o corpo estava sob uma 

mesa e era possível ver o começo do chifre entrando no ânus, enquanto a ponta saia pela 

barriga. 

Os mesmos furos precisos foram encontrados no corpo, porém dessa vez eram 16 furos, todos 

lembrando os lados de um dado: duas vezes o número seis e uma vez o número quatro. A 

brutalidade da morte de uma figura pública havia causado uma grande comoção de parte da 

sociedade, porém os casos ainda não pareciam estar interligados, uma vez que todos supunham 

que tinha sido um assassinato relacionado ao tráfico.  

Comentado [NV2]: Posso dar uma sugestão mtoo mala? 
Substitui os numerais pela escrita deles em extenso. Fica 
mais visual e parece agregar mais informação ao texto, não é 
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** Ainda mais quando for quantidade. Em horas não é tão 
necessário e não pesa tanto. 



 

 

O cowboy era conhecido pelo uso de entorpecentes – e, além disso, dentro do apartamento 

haviam sido encontrados vestígios de cocaína.  

A investigação feita foi totalmente voltada a agiotas e traficantes – a morte parecia ser cobrança 

de dívida, principalmente porque o apartamento da vítima estava com diversos objetos 

faltando. 

Um mês depois, as mortes voltaram a ocorrer. Uma jovem estudante de Marketing foi 

encontrada morta em seu pequeno apartamento de apenas um quarto. Ela morava próximo a 

sua universidade na Vila Mariana. O corpo havia sido dividido ao meio por uma serra de precisão. 

Todo o lado direito estava intacto, tirando o fato de estar precisamente separado do lado 

esquerdo e possuir catorze furos pontuais na barriga. 

 O formato era novamente como os lados de dados: duas vezes o número seis e uma vez o 

número dois. A outra metade do corpo estava queimada e dilacerada, totalmente 

irreconhecível, semelhante a um monstro.  

Quando a polícia encontrou o corpo, novamente as investigações levaram a crer que a morte 

estava relacionada a traficantes de drogas ou ao PCC. 

Durante as investigações, algumas amigas disseram que ela tinha o hábito de bailes funk nas 

comunidades, e que ela já havia se relacionado com um “dono de boca”, porém nada ficou 

comprovado, o que fez a polícia quase descartar a hipótese de ela estar envolvida com 

traficantes. 

Após as duas mortes os investigadores começaram a conectar o caso do Cowboy com o da 

jovem, uma vez que ambos possuíam os mesmos furos. A senhora dos poodles ainda não havia 

sido relacionada ao caso. 

Na mesma semana ocorreu a quarta morte, dessa vez na Grande São Paulo, e devido à mudança 

de munícipio, José, por ser federal, foi convocado para começar a investigar o caso. 

Um criador de cavalos foi encontrado morto em uma de suas fazendas na região de Guarulhos. 

O senhor tinha cinquenta e cinco anos, cabelo levemente grisalho e corpo em excelente forma, 

devido a uma longa vida de trabalho duro. 

Sua esposa e dois filhos trabalhavam com ele nos estábulos e tinham uma rotina feliz. Em uma 

noite de sexta-feira, a esposa e os filhos foram visitar a sogra do criador. 

Em virtude de conflitos passados, o homem evitava se encontrar com a mãe de sua esposa, 

então preferiu permanecer na fazenda. 

 Na segunda-feira, quando a família retornou para a casa, encontrou o corpo do homem 

mutilado, junto ao de um cavalo de sua criação, o dorso humano havia sido separado das pernas 

e estava jogado ao lado de um cavalo morto sem cabeça, a cabeça do animal e as pernas do 

homem não foram encontradas. No dorso do homem era possível encontrar 15 furos 

exatamente como nos outros casos: duas vezes o número seis e uma vez o número três. 



 

 

A família ficou em choque com o assassinato. Segundo os depoimentos, ele não fumava, não 

utilizava nenhuma droga, e dificilmente teria algum inimigo, uma vez que ele era conhecido por 

se dar bem com todo tipo de pessoa (menos a sogra). 

Após o incidente o filho mais novo do casal precisou ser internado, pois desenvolvera surtos 

psicóticos após ver o pai naquele estado, enquanto a mãe e o mais velho aumentaram 

drasticamente o consumo de bebidas alcóolicas. 

Durante as investigações da morte do criador de cavalos, José conseguiu conectar os quatro 

casos em virtude dos furos.  

A imprensa pouco sabia, e tratava os casos como crimes separados até que Felipe começou a 

divulgar em seu blog e redes sociais que os quatro crimes estavam conectados. Logo na primeira 

semana ele conseguiu agendar entrevistas em jornais para explicar o porquê das conexões e 

como os casos estavam interligados. 

Nesse momento a vida de Felipe havia começado a mudar para melhor, tudo por causa de 

algumas ligações que José havia feito com o seu parceiro.  

Uma simples brincadeira estava resultando em fama nacional. 

*** 

Felipe terminou o café, comeu o que faltava do seu pão de queijo e apreciou mais algumas 

notícias na internet, o Crupiê estava ganhando importância nacional. 

Calmamente levantou e se dirigiu para a delegacia na Vila Mariana, onde José iria dar a sua 

próxima entrevista. 

Ligou para o jornal em que esteve durante a manhã e disse que se quisessem mais audiência, 

que enviassem um Cameraman para acompanhar ele na delegacia. 

A emissora mesmo um pouco confusa topou enviar, em troca de audiência. 

Felipe sentiu uma leve ereção.  

Ganhar fama e começar a controlar as pessoas davam um prazer indescritível ao rapaz, teve 

vontade de “brincar” com uma nova garota, mas sentia que o dever era mais importante, 

precisava ir até a delegacia. 

Hoje era o dia que humilharia José e ganharia a verdadeira fama que tanto buscava, hoje era o 

dia que todos se lembrariam como o dia que FELIPE se tornou o repórter mais importante do 

Brasil.  

 

 

 

 



 

 

Laís Lopez 

Laís olhou pela sétima vez para o relógio e começou a ficar inquieta, havia chego no 

departamento de polícia 7:35 da manhã, para seu primeiro dia junto ao grande policial José, já 

passava das 9 da manhã e até o momento só havia conseguido levar um fora do policial, que 

passou ao seu lado sem ao menos estender o braço para cumprimenta-la.  

Agora aguardava na recepção do departamento, como se fosse uma estudante colegial 

querendo uma entrevista com o famoso policial, para depois expor no jornal da escola. 

Era estranho como as pessoas sentiam dificuldade em interagir com novos indivíduos, nenhum 

policial havia manifestado interesse em conversar com ela, ou pelo menos dar um oi... no 

máximo via alguns olhares maliciosos para o seu corpo.  

Durante a longa espera já tinha tomado alguns copos de água e estava fazendo um esforço 

desumano para não tirar satisfação com uma dupla de policiais que passaram fazendo piadas 

sobre como seria a interação de José com sua nova parceira. 

Laís começou a se lembrar de todos os momentos de sua vida, e de como todos os homens que 

passavam por ela sempre a faziam esperar. Seu primeiro e único namoro, havia sido quando 

tinha dezessete anos no final do colegial, depois de um ano de uma relação conturbada, o rapaz 

pediu um tempo, disse que estava confuso, que precisava pensar melhor, mas que depois do 

tempo, voltaria para ela, esse tempo já durava oito anos, e até hoje nenhuma ligação ou 

conversa, o rapaz havia se casado com uma amiga em comum deles. 

Quando tinha sete anos, Laís morava apenas com o pai em uma pequena casa no interior do Rio 

grande do Sul, em uma tarde de sábado o seu pai disse que iria encontrar com a sua mãe – a 

felicidade havia tomado conta da pequena Laís, que imaginava os pais juntos novamente, havia 

ficado mais de uma hora se arrumando para que sua mãe a achasse linda –, porém um dia inteiro 

se passou e nada dos seus pais voltarem.  

Ela tentava imaginar que a mãe estava longe, por isso a demora, porém mais um dia se passou 

e nada de eles aparecerem, depois de 3 dias esperando pelos pais, Laís foi encontrada gritando 

em sua casa por dois vizinhos, anos mais tarde ela descobriu que seu pai havia cometido suicídio 

e que sua mãe havia morrido em um terrível acidente de carro, quando Laís ainda tinha apenas 

2 anos de idade, ela nunca conseguiu perdoar o pai por ter escondido a verdade dela, e ter 

cometido suicídio, deixando ela órfã com apenas sete anos de idade. 

Toda a sua infância foi vivida em um orfanato de freiras em Porto Alegre. Apesar do tratamento 

não ser o desejado por uma criança, ela conseguiu se adaptar e viver bem, não possuía muitos 

amigos no orfanato e passava horas e horas estudando e pesquisando sobre diversos temas, 

sempre foi considerada uma criança muito curiosa. 

Enquanto todas as crianças rezavam, Laís fingia rezar, dizia as palavras que as freiras pediam, 

porém estava totalmente distante... Sempre estava pensando nos romances policiais que havia 

lido, ou nas aventuras que gostaria de viver. Nutria uma raiva dos deuses por ter sido 

abandonada à própria sorte, por seu pai ter sido fraco, e a ter deixado sozinha. 



 

 

 Quando completou 17 anos foi encaminhada para ser freira, na primeira oportunidade fugiu do 

convento, juntou as poucas economias que havia conseguido com a venda de biscoitos e se 

mudou para São Paulo. 

Fez sua matrícula em um colégio público onde conheceu o seu ex-namorado.  Passou o ano 

trabalhando em uma padaria e estudando para a Academia do Barro Branco, pouco saía e pouco 

conhecia a cidade, sua única preocupação era passar nas provas. 

Conseguiu ser aprovada na universidade e ingressar no seu sonho.  

Passou a residir nas moradias de baixo custo da Universidade de São Paulo, deixou o trabalhona 

padaria e passou a sobreviver trabalhando em boates e baladas como garçonete. Apesar dos 

diversos convites para sair, ou realizar programas, Laís descartava todos e preferia focar nos 

estudos e no preparo físico. 

O treinamento da polícia havia deixado o seu corpo ainda mais bonito e chamativo para os 

homens, possuía 1.73 de altura, 60 quilos, longos cabelos loiros, seios grandes e bem delineados, 

e um bumbum arrebitado, nunca foi difícil encontrar trabalhos ou receber cantadas e, 

principalmente, gorjetas por onde ela fosse. 

Sabia que sua beleza ajudava a ganhar facilidades na vida, mas sempre se incomodou com o 

estigma que ela causava, muitas vezes as pessoas não valorizavam seus verdadeiros talentos, 

preferindo apenas dizer que ela era apenas um rostinho bonito. 

Uma vez formada, voltou para o Sul do país, agora como investigadora, onde exerceu a profissão 

durante 2 anos, sendo uma das policiais mais bem avaliadas da instituição.  

Quando surgiu uma oportunidade para trabalhar em São Paulo junto ao Sr. José Carlos, Laís se 

inscreveu e correu para fazer o que fosse necessário, por mais que não amasse a cidade, tinha 

o experiente policial como um ídolo. 

Depois de um longo processo, algumas cartas de recomendação dos superiores e algumas 

entrevistas, finalmente estava no departamento para o seu primeiro dia junto ao seu mais novo 

parceiro. 

Laís havia sonhado com ambos tomando um copo de café, discutindo sobre o caso dos furos e 

trocando ideias de como encontrariam o psicopata antes das próximas mortes. Imaginava José 

contando como conseguiu resolver todos aqueles casos, e que finalmente havia encontrado uma 

substituta à altura... Havia pensado em diversas formas de como seria o encontro inicial. 

 Porém o seu primeiro dia começara totalmente diferente do que havia imaginado, havia 

escutado alguns policiais comentando que mais uma vítima fora encontrada, e que sem dúvida 

José estaria surtando essas horas. O policial não tinha sequer notado sua existência no 

departamento, e escutava de dez em dez minutos alguém falando de um tal de Crupiê, sem 

conseguir entender quem seria essa pessoa. José não tinha sequer a cumprimentado e agora a 

fazia esperar do lado de fora na recepção – (mais um homem para me fazer esperar).  

Comentado [NV3]: Mtas vezes o “seu mais novo tutor”!!! 
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Depois de quase duas horas esperando, oito copos de água e algumas cantadas de policiais que 

passavam pela recepção, finalmente a recepcionista chamou o seu nome e pediu para se dirigir 

à sala do policial. 

No caminho para a sala do investigador, conseguiu ouvir mais algumas piadas maliciosas de 

outros policiais: Não é à toa que o José fecha as persianas, com uma loira dessas, até eu... 

Em outros tempos, Laís teria voltado e tirado satisfação com o policial piadista, porém achou 

melhor deixar passar. Não era hora de comprar brigas e precisava se apressar, queria causar 

uma boa impressão em José.  

Quando entrou na sala, apesar da experiência, Laís mal conseguia conter sua respiração, estava 

ofegante e tremendo, porém, conseguiu se forçar a manter a calma e apenas saldou José – 

(finalmente, vai começar). 

A sala era mais simples do que Laís imaginava, porém extremamente organizada, tinha apenas 

a foto de uma moça na mesa e alguns envelopes, a iluminação inteiramente artificial a deixava 

incomodada – 

(Por que não poupar o meio ambiente utilizando iluminação natural?). 

A investigação sobre o caso dos furos estava cobrando um alto preço de José. Laís se lembrava 

da entrevista, onde o policial apesar de já ter mais de 60 anos, ainda estava extremamente 

conservado e até charmoso. Porém hoje sentado em sua sala, estava totalmente diferente, 

parecia que tinha envelhecido 15 anos. Os cabelos negros estavam mais grisalhos do que se 

lembrava, o bigode parecia menor e mais ralo, a pele negra extremamente lisa de outrora, agora 

estava com diversas rugas e marcas de expressões. Até mesmo a postura e a altura que haviam 

lhe chamado a atenção pareciam ter mudado. Ele estava mais curvado e menos imponente. 

Se lembrava de um homem de mais de 1,90 de altura, forte e com uma saúde em dia. 

 Agora observando ele sentado, Laís jamais diria que aquele homem possuía mais de 1,85 de 

altura, ou que tivesse um dia sido um homem forte. 

A idade estava chegando de forma rápida para José. 

_Bom dia Senhor, sou a sua mais nova parceira, Laís Catherine Lopes. 

_Bom dia, Laís, por favor entre e fique à vontade, pode se sentar. Como foi de viagem? Tudo 

certo? 

O Policial ofereceu uma cadeira para ela, do lado oposto a sua pequena mesa de madeira. 

_Tudo ótimo, senhor, admito que não sou uma grande fã de aviões, mas tenho conseguido me 

virar bem dentro deles. 

_Por favor, se planejamos trabalhar juntos, retire o “senhor”, pode me chamar de José. 

_Ok, desculpa, José. 



 

 

Apesar da aparência um pouco entediada do policial, Laís estava gostando de como a conversa 

estava fluíndo. 

_Exatamente, apenas José, muito melhor. Também não gosto muito de aviões. Prefiro manter 

os pés no chão. Então se suas entrevistas foram honestas, você finalmente conseguiu realizar 

um sonho: se tornar minha parceira... Que sonho divertido você tem.... E para piorar, esse sonho 

acabou sendo realizado, justo quando estamos em um pesadelo. 

_Sim Senh-, Sim José, estou realizando um sonho – (Se controla Laís, sem nervosismo, a primeira 

impressão é a que fica) – Quanto ao pesadelo, você se refere ao caso dos furos? 

(Ele está com uma aparência cansada, a noite anterior deve ter sido bem difícil) 

_Exatamente... ou melhor... Ao caso do Crupiê, como estão todos chamando. 

_Aqui em São Paulo vocês estão chamando dessa forma? Pelo que eu vinha acompanhando na 

internet e nos jornais era apenas o caso dos furos. 

_Sim, até hoje de manhã... Você assistiu ou leu algum noticiário? 

_ Eu assisti... quer dizer... Não senhor, desculpa, eu saí do aeroporto e fui direto para o hotel, e 

de lá para o departamento, acabei não vendo notícia alguma. 

(Bola fora, sua incompetente... Como você não leu os jornais? Ficou 2 horas esperando, andando 

de um lado para o outro e não leu nada...) 

_ Pois bem, primeiro ensinamento, SEMPRE leia o jornal de manhã. Seja sempre a pessoa mais 

bem informada de uma conversa, você pode até não demonstrar, mas na realidade PRECISA 

SER_ O policial abriu a gaveta, e tirou um frasco de vitamina C, colocou um comprimido dentro 

de um copo de água, e enquanto o comprimido se dissolvia, retomou a conversa_  Ontem 

tivemos mais uma morte, uma prostituta foi massacrada por cachorros na região do Brás e 

encontraram os furos no corpo, um jornalista qualquer apelidou o assassino de Crupiê, e pelo 

que conheço, o nome vai pegar. 

(Sua burra, sua infeliz, no primeiro dia e já estou com cara de perdida sem saber o que está 

acontecendo) 

_Essa é a quinta vítima, correto? E se mantiver o mesmo padrão, teremos a sexta ainda nessa 

semana? 

_Infelizmente, sim... Por causa desse pequeno detalhe, toda a imprensa está me procurando e 

toda a população está inquieta. 

Laís conseguia sentir o peso nas costas do policial, a pressão deveria ser assombrosa, apesar de 

sentir até uma leve pena de José, precisava demonstrar que ela era uma profissional 

diferenciada.  

_Então nosso prazo é curto... Podemos deixar qualquer lição ou recepção para outro dia. Posso 

ver as informações dos crimes? 



 

 

(Hora de mostrar que tenho senso de urgência) 

O policial abriu uma gaveta da mesa e puxou diversos documentos 

_Por favor, fique à vontade, aqui estão as fotos das vítimas, depoimentos dos conhecidos, 

relatório das autópsias, entre outras informações. Agora me responda, o que você vai procurar 

nesses relatórios? 

(Realmente, José é um homem bem metódico e organizado... Tudo extremamente bem 

arquivado. E, pelas perguntas, parece também estar interessado em me testar) 

_Acredito que precisamos encontrar um padrão... Algo que possa nos indicar a próxima vítima. 

Em nenhuma das cenas encontraram qualquer digital, ou câmera que filmasse o suspeito, 

correto? Podemos partir do princípio de que é um psicopata organizado, e por estar deixando 

marcas, acho que o objetivo dele era realmente se comunicar conosco... 

_Exatamente, tenho revirado esses documentos dia e noite durante o último mês, e até o 

momento nenhum padrão. Antes do caso ser público, estava mais tranquilo realizar as 

investigações, porém agora que a mídia inteira está em busca de notícias, teremos que ser 

discretos nas buscas. 

(Muito bom... Ele gostou dos meus comentários) 

Laís começou a abrir as pastas e visualizar as fotos – realmente a imprensa não aumentou em 

nada, os crimes foram pavorosos e de uma crueldade sem limite, era possível sentir na pele o 

sofrimento de cada uma das vítimas. Enquanto folheava os arquivos começou a falar tentando 

entender mais do psicopata. 

José olhava para ela com uma cara desanimada, enquanto tomava seu copo de vitamina C. 

 

_Até o momento sabemos que os crimes ocorrem de mês em mês, sempre dois casos na mesma 

semana, todos com furos bem feitos no corpo, correto? Você acredita que o psicopata gosta de 

relacionar as mortes com animais? 

_Poderia ser Laís, mas acredito que não. Na moça queimada não foi encontrada nenhuma 

relação a algum animal, tivemos duas vezes cachorros, um chifre de touro e um cavalo, todos 

podemos relacionar a animais, porém a moça não tinha nenhuma ligação, eu mesmo procurei 

no corpo e por todo o apartamento algum vestígio de animal, porém nada foi encontrado. 

_Será que essa moça não está fora do caso? 

_ Sempre existe a possibilidade, mas... duvido muito. O caso começou a ganhar notoriedade 

com ela, e os furos foram claros e semelhantes ao do cowboy. 

(Preciso mostrar que não estou perdida, ele quer saber as minhas opiniões, rápido, Laís, pense 

rápido) 



 

 

_Hummm... E quanto a possibilidade de ritual? Será que nosso assassino faz parte de alguma 

seita religiosa ou algo parecido? 

_Não posso descartar 100%, pois o que não faltam são rituais, religiões e tribos pelo mundo, vai 

saber se algum deus da Polinésia, acredita que mortes brutais com furos são uma boa oferenda. 

Mas até onde pesquisei, celta, hindu, cristianismo, judaísmo, islamismo, entre outras, não existe 

nada de oferenda nessa linha.  

_Realmente, erro meu acreditar que você já não teria pesquisado todas essas possibilidades. 

Pela primeira vez o policial parecia estar interessado na conversa. 

_Pelo contrário, gosto disso. Cada ideia por mais louca que possa parecer, pode ser a correta, 

eu quero que você continue exatamente dessa forma, perguntando e tentando descobrir cada 

detalhe, não sou uma máquina, posso passar por vários detalhes despercebidos. 

(Ele está gostando de mim, calma, Laís, continue assim) 

_Será que não é o PCC ou algum traficante fazendo queima de arquivo ou cobrança de dívida? 

José olhou com a calma de um professor para Laís, e novamente respondeu com uma voz 

branda: 

_ Acredito que não, é muito organizado, segue padrão de datas e parece querer holofote, 

traficantes apesar de gostarem de passar algumas mensagens, em geral preferem ser discretos. 

_Entendi, realmente, mas e quanto aos furos? Você tem alguma ideia, José? Sequência, 

astrologia, Fibonacci, teorema matemático, cartas marítimas, hora ou alguma coisa? 

 _Não, Fibonacci não tem 14 nem 15, nossos números são:  2, 3, 14, 15, 16... Até onde eu e os 

professores do IMEUSP sabemos, nenhuma sequência conhecida. José abaixou a cabeça e 

parecia levemente triste. 

Laís olhou para os números, pegou um pedaço de papel e escreveu eles em ordem, antes de 

começar a falar. 

_ Se o próximo número for 17 ou 27 acredito que começaremos a ter um padrão, afinal 2, 3, 4, 

5, 6... Apesar de que não sei como chegar a um padrão nos furos irá nos ajudar a encontrar o 

assassino... – Laís começava a ficar nervosa, sentia que precisava trazer alguma ideia inovadora 

para que José se interessasse por ela, mas estava tão perdida quanto o policial. 

_ Pode ser, porém se esse for o caso, ele não segue ordem, 2, 14, 16, 15, 3. Até o momento, são 

apenas alguns furos de forma aleatória, é como se ele apenas quisesse marcar as vítimas. 

_Alguma data específica, talvez? 

_ Não cheguei a procurar por datas, pelo que olhei, acho pouco provável, porém não podemos 

e não devemos descartar nenhuma hipótese... Sem dúvida pode ter alguma relação. 

(Ele está começando a ficar entediado, melhor parar de perguntar) 



 

 

_ Quais são os seus planos para hoje? Posso te acompanhar, José? 

_Bom, minha mais nova companheira, primeiro vamos conversar um pouco sobre a instituição 

e sobre os seus novos companheiros de trabalho, depois dar uma entrevista para toda a 

imprensa tranquilizando a população, pegar meus documentos para a minha futura 

aposentadoria e depois visitar o canil... preciso dar uma olhada com calma naqueles animais. 

Por último, preciso tentar retomar o contato com um velho amigo. Se você planeja ser bem-

sucedida nessa carreira, acho bom você conhecer ele, e sim... Você DEVE me acompanhar. 

(NÃO... COMO ASSIM? Eu chego para ser a parceira dele e o homem diz que vai se aposentar? 

Não isso não é possível, não é justo) 

_Você vai se aposentar? 

Laís tentava conter a frustração na pergunta 

_Sim... Muito em breve, minhas duas últimas missões serão prender esse infeliz e te treinar para 

a sua função, você precisa saber o papel de cada um nesse jogo de investigação – José olhou 

para o teto, como se estivesse distante, e continuou falando sem olhar para Laís – Não sei o 

porquê, mas desde as entrevistas gostei de você e do seu perfil, espero realmente que você seja 

tão honesta e inteligente quanto demonstrou ser. 

_Agradeço o elogio... Bom, então preciso aproveitar cada segundo de nosso trabalho. 

Começando agora... Você comentou que iria explicar sobre a organização? 

(O tempo pode ser curto, mas vai valer a pena) 

_Exatamente... Pelo que conversamos, acredito que você já tenha uma certa noção. Não confie 

em ninguém desse departamento, tirando o faxineiro Francisco, que é um velho amigo, não 

confie em ninguém aqui de dentro, as paredes têm ouvidos. Inclusive dentro da sua própria 

equipe. Todas as informações dos furos e da conexão dos casos foram vazadas aqui de dentro, 

minha equipe era formada por mais dois policiais, ambos foram transferidos, um está no Rio de 

Janeiro, com a narcóticos, outro foi enviado para Manaus, ambos foram enviados para outros 

departamentos depois que a imprensa ficou sabendo das informações do caso. 

_Por isso você abriu uma vaga para trabalhar junto ao senhor. 

_Exatamente, eu confiava nos rapazes, mas acabei me decepcionando demais. Nenhum dos dois 

assumiu que realizou a comunicação, então fui obrigado a afastar ambos. 

_Você Pode ficar tranquilo, José, comigo você não terá esse tipo de problema. 

_Eles disseram a mesma coisa, mas espero que você esteja certa. Aqui dentro, eles não vão te 

olhar com bons olhos, você é responsável por investigar homicídios e crimes complexos, por 

vezes esses crimes estão relacionados aos próprios policiais, então muita atenção com eles, não 

deixe a amizade influenciar no seu trabalho. Desconfie de tudo e de todos, principalmente de 

quem está querendo ajudar demais, por diversas vezes o assassino procura se infiltrar na 

investigação para saber um pouco mais sobre os casos 



 

 

_Pode deixar, nunca fui boa com amigos ou pessoas, e se existe algo nesse mundo que eu não 

suporto são policiais corruptos. 

_Muita calma, minha cara, nem sempre os corruptos é que estão por traz dos problemas, espero 

que você esteja preparada para tudo, pois as vezes temos que decidir entre nossos melhores 

amigos e companheiros, ou fazer o que a justiça espera. Posso lhe garantir, cada vez que você 

passar por uma situação dessas, vai perder um pouco da sua alma, e vai se lembrar pelo resto 

da sua vida da sua escolha. A vida policial é mais complexa do que eu gostaria de admitir. 

Infelizmente, sempre vamos duvidar de nossas próprias escolhas, sempre teremos a impressão 

de que escolhemos errado. 

(Hora dos sermões sobre o nosso emocional, – “Adoro” –, a vida é simples José, o que é certo é 

certo, o que é errado, eu prendo) 

_Pode deixar, vou tentar me preparar para quando esses momentos chegarem. 

_Pois bem, Laís, chegou o e-mail que eu estava aguardando, hora de falar com a imprensa, me 

acompanha? 

Os dois levantaram, ajeitaram a roupa e se dirigiram para a porta do departamento, onde 

concederiam a entrevista. 

Enquanto se dirigiam para a coletiva, Laís repassava cada palavra da conversa com José, os 

momentos em que havia brilhado e os momentos em que tinha passado vergonha. 

Cada palavra do policial parecia uma lei para ela, por fim acabou se perguntando sobre quem 

seria essa pessoa que ele precisava entrar em contato e que poderia ajudar na investigação, 

seria uma espécie de oráculo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Felipe Martins 

Felipe já estava há algum tempo na porta do departamento, uma “Abelhinha” havia lhe contado 

que hoje José iria conceder a primeira entrevista coletiva sobre o Crupiê, e ele queria estar em 

uma posição privilegiada, mascava seu chiclete de menta enquanto observava os demais 

repórteres chegando e arrumando as suas câmeras, sentia uma leve inveja dos belos 

equipamentos e da equipe de maquiagem dos principais jornalistas, ele estava apenas com um 

assistente mal encarado, que havia sido enviado pela emissora. 

(Vocês podem ter os melhores equipamentos, mas eu tenho as melhores fontes, em breve estarei 

no lugar de vocês...) 

O tempo em São Paulo era sempre uma incógnita, de manhã estava um forte sol, sem uma única 

nuvem, agora Felipe observava o céu, e já haviam diversas nuvens roxas, não demoraria até cair 

a próxima chuva.  

Quando José finalmente saiu para iniciar a entrevista, ele estava extremamente abatido, mas 

acompanhado de uma bela loira, que fez Felipe sentir uma leve ereção, adorava mulheres 

vestidas de roupa social. 

(A nova secretária do José é bonitinha. Certeza que passou no teste do sofá) 

Enquanto José se acomodava de frente para a imprensa, as câmeras já começavam a filmar cada 

passo do policial, os repórteres esticavam os microfones para tentar gravar qualquer comentário 

enquanto seguravam suas folhas de papel com as perguntas meticulosamente preparadas por 

suas equipes, todos extremamente robóticos, querendo fazer alguma pergunta ou pelo menos 

escutar de perto e repassar para suas emissoras. 

Felipe era diferente, se sentia especial, ele já tinha as perguntas na ponta da língua, não 

precisava de uma equipe, de acessórios ou de uma folha de papel, ele iria fazer seu próprio 

trabalho. 

José bateu de leve no microfone, e começou a falar para a imprensa. 

_ Boa tarde a todos, obrigado por virem. Infelizmente como vocês sabem, ontem tivemos mais 

uma morte com a marca dos furos. Estamos fazendo o possível para ter qualquer informação e 

estamos avançando bem as investigações, porém ainda não temos certeza se as mortes estão 

realmente interligadas, e se estiverem, se estão relacionadas a um psicopata ou a um grupo de 

atuação criminosa. 

Apesar de falar de forma clara e convicta, Felipe sentia um cansaço na voz do policial e uma leve 

displicência, como se estivesse fazendo aquilo de forma obrigada.  

_Por hora posso garantir à toda população de São Paulo que estamos fazendo o possível para 

esclarecer os crimes e que assim que tivermos uma novidade, todos ficarão sabendo. Por favor, 

mantenham suas rotinas, continuem trabalhando normalmente, apenas evitem zonas de risco... 



 

 

Felipe sabia que não poderia esperar o final do discurso, se ele se mantivesse comportado como 

os demais repórteres, nunca teria espaço para fazer perguntas. Enquanto José falava ele se 

adiantou e falou em voz alta para que todos o escutassem. 

_ Não temos certeza de que as mortes estão relacionadas? COMO ASSIM? Todo mês ocorrem 

duas mortes todas com os mesmos furos bizarros e o senhor diz que não tem certeza se estão 

relacionadas? 

(Hoje ele vai perder a compostura)  

José parou de falar e baixou seu olhar, Felipe poderia jurar que havia sentido uma leve expressão 

de raiva nos olhos do policial, porém a voz continuou extremamente cortês. 

_ Eu realmente agradeço por ter sido rudemente interrompido... Enquanto estou explicando 

para a população sobre os incidentes..., mas novamente, não temos nenhuma certeza sobre a 

relação. 

_CLARO... CLARO... Nenhuma ligação... o Crupiê já matou 5 pessoas, e pela previsão básica que 

qualquer pessoa consegue fazer, teremos mais uma morte ainda essa semana, e você me diz 

que não temos com o que nos preocupar? Você diz para evitarmos zonas suspeitas, porém 

quatro delas morreram dentro das próprias casas, em locais totalmente diferentes, então 

teremos que evitar nossas próprias casas? 

Felipe estava conseguindo o que desejava, todos estavam olhando para ele e José parecia estar 

perdendo a voz. Tudo estava caminhando como ele havia planejado... 

Até a loira ao lado de José intervir... e responder a Felipe e aos demais repórteres antes que José 

pudesse continuar. 

_Meu caro repórter, definitivamente devemos tomar cuidado com zonas suspeitas, isso não 

somente aqui, mas em todos os lugares do mundo, ou você acha que esse é o último assassino 

que teremos? e quanto às nossas casas, em nenhum dos casos tinha qualquer suspeita de 

arrombamento, sinal que as pessoas poderiam conhecer o assassino. Por hora..., pedimos a 

todos que mantenham as portas devidamente trancadas, e andem com atenção nas ruas. 

Quanto ao senhor, por favor, mais respeito com José. Antes de você sair das fraldas, ele já havia 

resolvido casos e prendido alguns dos piores psicopatas que já tivemos em São Pa... 

Felipe sentia o seu rosto ficar quente, não admitia que uma mulher falasse com ele daquela 

forma, antes que a loira pudesse terminar, ele precisava retomar o controle 

_ Então a senhorita quer que nós vivamos de pass... 

 A loira levantou ainda mais a voz, demonstrando uma autoridade assustadora. 

_NÃO ME INTERROMPA ENQUANTO EU ESTIVER FALANDO. Sua mãe não te deu educação não? 

José sem dúvida já prestou inúmeros serviços para a sociedade e mais uma vez está prestando, 

se ele diz que devemos manter a calma e nossas rotinas, é o que devemos fazer, o senhor por 

favor se recolha a sua insignificância. Você quer falar sério sobre o caso do assassino, e chama 

ele de Crupiê? Um nome ridículo, sem qualquer ligação com o caso, um nome que algum 



 

 

“reporterzinho” de quinta inventou?  Você se acha um grande repórter, mas não tem capacidade 

de escutar um discurso até o final antes de começar a fazer perguntas venenosas? Por favor, se 

esforce para aprender a fazer uma entrevista séria... Por que hoje você não passa de uma 

piada.... José, mais algum ponto? 

Antes da entrevista Felipe esperava que José fosse rebatê-lo, mas ver a secretária assumir o 

controle da entrevista e falar com ele como se fosse apenas uma criança o havia deixado sem 

reação. 

_Obrigado Laís, por hora acredito que seja isso, vamos seguir com as investigações, qualquer 

novidade informaremos, muito obrigado. 

Os dois policias voltaram para dentro do departamento de polícia enquanto diversos repórteres 

tentavam fazer alguma pergunta. 

(Como, como uma mulher me deixou mudo?! Quem essa infeliz pensa que é? Eu nunca fiquei 

sem palavras, quem ela pensa que é para falar da minha mãe?  Essa secretária de merda vai me 

pagar.) 

Felipe chamou o seu cameraman e o acompanhou até a vã, a entrevista não tinha sido nem 

perto do que ele realmente esperava, tinha ficado sem palavras e com ar de repórter ignorante. 

_ Calma, Felipe, com algumas edições, temos um bom material nas mãos, a emissora não vai 

achar ruim. Pode apostar. 

(Tentando me consolar... Eu não preciso de pena dos outros...) 

Felipe optou por apenas agradecer e se despedir do cameraman, dirigiu-se para o seu carro e 

no caminho ligou para o Bola. 

_BOLA!, quem é essa infeliz? Quem é a puta loira que defende o José? 

_La-laís, acho que ela é a no-nova investigadora par-parceira do José. 

_ Não gagueja, Bola! Quero um dossiê dessa vaca, quero a vida dela na palma da minha mão, 

quem ela pensa que é para me humilhar dessa forma? 

_Po-Pode deixar, eu vou ver o que eu co-consigo. 

_Cada vez eu me surpreendo mais, sempre soube que esse José não era grande coisa, mas tenho 

que admitir que estou pasmo. Agora ele precisa de uma vadia para se defender. Eu vou acabar 

com esses dois, pode escrever Bola, eles vão sofrer como nunca imaginaram nessa investigação, 

vai ser o caos para eles.  

_ Pode contar comigo para ajudar. 

Felipe começou a se lembrar da infância, em como havia sido complicada, tinha crescido com 

pouco dinheiro e sem um pai, sabia por conversas com a mãe que ele era um policial e que sua 

mãe havia sido uma amante dele. Em um dos poucos momentos em que sua mãe estava sóbria 

e havia demonstrado carinho para com ele, ela havia lhe contado, que quando jovem, era uma 



 

 

moça linda e que havia se interessado pelo seu pai, em virtude do charme e da farda dele, 

começaram a sair sem ela saber que ele era casado com filhos, em menos de três meses saindo, 

ela já estava totalmente apaixonada, e sentia o mesmo dele, porém tudo mudou no dia que 

deveria ser o mais feliz da vida dela. Sua mãe havia descoberto que estava grávida do policial. 

Preparou um excelente jantar a luz de velas para contar a excelente notícia, cozinhou um risoto 

de camarão que ela sabia que ele gostava, decorou a casa com pétalas de rosa e se depilou por 

completa, aquela seria a primeira “lua de mel” da sua vida. 

Enquanto contava a história, Felipe conseguia enxergar lágrimas escorrendo pelo rosto da sua 

mãe.  

Tudo estava indo perfeitamente bem, até que ela revelou que estava grávida... seu pai não havia 

ficado feliz ou demonstrado o carinho que ela esperava, a reação dele foi  surtar, começou a 

tremer, deu um tapa no rosto de sua mãe e começou a gritar com ela, dizendo que ela deveria 

abortar a criança, que eles não poderiam ter um filho juntos, pois ele já era casado e amava a 

família dele. 

Felipe sentia uma ligeira tremedeira e vontade de chorar, toda vez que lembrava da sua mãe 

afirmando que tentou abortar dele, e que só não conseguiu, pois ficou com receio de que 

pudesse prejudicar a saúde dela. 

Quando a criança finalmente nasceu, ela planejava dar o nome do policial como seu pai, porém 

foi ameaçada de morte, se ela desse o nome dele para o filho, ele iria mata-la. 

 

_Felipe... a-a-ainda está me escutando? 

_ Estou sim Bola... desculpa, estava lembrando de umas memórias positivas... Não tenho dúvida, 

de que você vai me ajudar... a propósito, já faz algum tempo que não fazemos nossas 

“brincadeiras”, hoje vai ser um ótimo dia. Já deixa tudo preparado, hoje eu quero uma loira. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arnaldo Freitas 

(O resultado não foi tão bom quanto eu gostaria, mas admito que vai ser útil... José já não é o 

mesmo, 1,90 de altura, policial, e estava levando sermão de um reporterzinho de quinta... Agora 

aquela loira... Ela não... Ela colocou aquele repórter em seu devido lugar. Preciso marcar uma 

investigação pessoal com ela, mas por hora tenho que ter uma conversinha com José) 

_Boa tarde, José. 

_ Estava ótima, Arnaldo, até você me ligar, já estava começando a sentir falta de falar contigo, 

quanto tempo faz? 4 horas? 

(Quanto ego e quanta ironia, você já foi mais humilde) 

A ironia de José havia deixado Arnaldo a beira de explodir, mas ele sabia que precisava manter 

a calma, cutucar a fera, mas sempre mantendo a calma. 

_ HÁ-HÁ-HÁ, sem dúvida você já foi melhor, mais humilde, menos irônico e principalmente, mais 

eficiente, como você me deixa um repórter te fazer de besta daquela forma? 

_ Ele sabe demais, ele foi o repórter que espalhou as informações sobre o caso para toda a 

imprensa, ele foi o responsável pela criação do nome Crupiê. Ele sabe demais e me pegou 

desprevenido em nosso primeiro encontro. 

Arnaldo sentia a mudança de tom em José, o policial voltava a ficar calmo e passivo na conversa, 

agora Arnaldo podia voltar a conversar normalmente sem cutucar o policial. 

_Você considera esse Felipe um suspeito? O que acha de colocarmos alguém para segui-lo? 

_ Não, não acho necessário.  Acredito que seja apenas mais um repórter com informantes na 

polícia, inventar o nome qualquer um pode inventar. As informações que ele tinha de 

confidenciais vieram da minha antiga equipe. Eu só preciso tomar mais cuidado com as 

informações do caso e com quem eu as compartilho. 

(José... José...Como sempre, devagar para tomar as decisões, sempre passivo e paciente) 

_Como você achar melhor. Quem é aquela loira, José? Sua nova segurança? 

_ Ela é a minha nova parceira, se tudo correr bem, ela deverá me substituir em breve. 

_ Sem dúvida alguma vamos melhorar a aparência da polícia, HÁ-HÁ-HA, por favor mande meus 

agradecimentos, se não fosse pela pequena intervenção dela, essa entrevista teria sido um 

completo desastre. 

_Pode deixar. Eu mandarei os seus cumprimentos e explicarei o quão bom você é... vai ser um 

prazer imenso, pode apostar... 

(Novamente essa terrível ironia... mantenha-se calmo Arnaldo, mantenha-se calmo....) 

_ Eu agradeço os elogios José... Até mais ver. 



 

 

 

*** 

Arnaldo teve uma infância difícil, cresceu na periferia de São Paulo, dentro da Cidade Tiradentes, 

bairro no extremo leste, enquanto boa parte de seus amigos começaram a utilizar drogas e 

participar de assaltos, Arnaldo se manteve convicto nos estudos.  

Quando completou oito anos, seu pai um ex-policial fora assassinado no seu bairro...  

Apesar do trauma que a perda de um pai assassinado poderia gerar em uma criança, sua mãe, 

Maria, jamais deixou de contar a verdade sobre o que tinha acontecido. Ela acreditava que a 

verdade por mais que fosse dolorida, era crucial para o crescimento do filho. 

Maria não tinha estudo algum, porém jamais deixou de cobrar que Arnaldo se dedicasse nas 

aulas e estudasse, se necessário fosse, ela deixava de almoçar e jantar, mas sempre dava 

condições do filho ir estudar devidamente alimentado. Ela exigia que ele fosse o melhor aluno 

em todas as matérias, independente de quão ruim pudesse ser o nível do colégio, ele desejava 

que ele fosse o melhor.  

Durante as conversas com os patrões, Maria sempre os ouvia dizerem que o maior bem que 

uma pessoa poderia ter era o estudo, ela escutava cada palavra com atenção e cobrava Arnaldo 

para que ele se dedicasse cada vez mais. 

 Maria era uma excelente faxineira, trabalhava a dez anos na mesma casa com a mesma família, 

e apesar de não se sentar à mesa do jantar era considerada por todos quase uma parente. Os 

patrões eram uma advogada Stefanie e um empresário Paulo. Fanáticos leitores, eles possuíam 

uma vasta biblioteca e sempre que possível adquiriam novos livros sobre os mais variados 

temas. 

A primeira vez que Maria levou Arnaldo para lhe acompanhar ao trabalho ocorreu porque 

Arnaldo estava terrivelmente doente para ficar sozinho na casa deles e a escola estava em greve, 

não teria como deixar ele em outro lugar, então Maria resolveu arriscar e levar o garoto com 

ela. 

Arnaldo já estava com dez anos, era o melhor aluno da turma e possuía conhecimento sobre 

diversos temas, apesar de estar extremamente gripado e com uma péssima aparência, bastou 

uma conversa de 30 minutos com o Sr. Paulo para que o empresário ficasse admirado com a sua 

inteligência.  

Paulo era um rico empresário do ramo do aço, 15 anos mais velho que sua esposa Stefanie. Era 

considerado por muitos um homem extremamente calmo e agradável, possuía mais interesse 

pela leitura e conhecimento do que por qualquer outro tema. 

Ele e a esposa formavam um casal praticamente perfeito, tirando o terrível fato de que eles não 

poderiam ter filhos. 

 Quando conheceu Arnaldo, Paulo se deparou com o sonho que ele sempre quis – um rapaz 

humilde extremamente inteligente e sem timidez, discutia sobre os temas do cotidiano e sobre 



 

 

história como uma pessoa de dezoito anos faria, tinha fortes opiniões, mas estava sempre 

aberto a escutar novos pontos de vista. 

Logo no primeiro dia, Paulo já se tornou fã do garoto. Sempre que possível pedia para que Maria 

levasse Arnaldo para passar o dia com eles, comprou um vídeo game e uma poltrona na 

biblioteca para que Arnaldo também o acompanhasse nas leituras. 

Depois da oitava visita de Arnaldo, Paulo já estava encantado com a companhia do rapaz, 

convidou Maria para morar na mansão da família, e se dispôs a pagar o colégio do filho. 

A vida de Arnaldo mudou completamente, de um garoto pobre sem pai, filho de uma faxineira, 

morando e estudando em um dos locais mais violentos de São Paulo, o rapaz passou a morar e 

estudar em Pinheiros, passava horas com o seu novo tutor, pois todo o tempo vago que Paulo 

tinha era dedicado a ensinar e educar o garoto. 

Maria apesar de receosa, se sentia extremamente feliz, em ver o filho estudando em um colégio 

maravilhoso e recebendo uma educação que ela jamais teria condição de dar. 

No colégio as coisas não foram fáceis, ele chegou da periferia, vindo de uma escola com 

educação inferior, para estudar em um dos melhores centros de ensino de São Paulo onde só 

estudavam os filhos da elite paulistana, muito mimados desde pequenos e com um preconceito 

considerável contra as classes inferiores. 

Nos primeiros dois meses, Arnaldo teve quatro brigas, todas relacionadas a sua mãe e sua 

origem, porém ele desde pequeno, sempre tivera um grande dom com as palavras e com o 

relacionamento interpessoal, no terceiro mês no colégio, ele já havia conquistado praticamente 

todos do colégio.  

As garotas se apaixonavam e ficavam totalmente entretidas com as suas histórias e aventuras 

da periferia. Os rapazes queriam ter ele por perto, afinal onde ele estava, as garotas iam junto, 

os professores, que começaram receosos com o possível desempenho de Arnaldo, mudaram 

totalmente de opinião e passaram a considera-lo o garoto prodígio do colégio.  

A vida na nova escola foi uma festa.  

Porém dentro da casa de Paulo as coisas não eram tão simples, sua esposa, Stefanie, não 

aceitava a relação de amizade do marido com o filho da empregada. Ela considerava uma ofensa 

o tratamento que o garoto recebia, uma vez que a maior frustração dela era não poder ter 

crianças. 

Conviver diariamente com o filho da empregada fazia com que ela se lembrasse o tempo todo 

dessa incapacidade. Apesar de Paulo jamais tê-la cobrado por isso, e de sempre ter sido fiel, ela 

se sentia frustrada. 

 Stefanie era considerada por muitos como a mais bela e talentosa advogada de São Paulo, alta, 

com cintura fina, olhos cor de mel e um longo cabelo castanho, jovem, bem-sucedida, rica, 

casada com um empresário ainda mais rico e que apesar de ser mais velho, ainda sustentava 

uma aparência charmosa. Todas as amigas de Stefanie, ficavam admiradas com o quão elegante 



 

 

Paulo era e o quão apaixonado ele demonstrava ser. Tudo poderia ser perfeito em sua vida...  Se 

ela pudesse ter filhos. 

Ser infértil era a maior frustração que Stefanie sentia, era como se tudo que ela conquistou, não 

tivesse valor, e essa frustração, muitas vezes acabava sendo descontada no filho da empregada. 

Durante a juventude de Arnaldo, todos os professores, Sr Paulo, Maria e amigos, sempre o 

apoiavam e incentivavam o garoto prodígio, menos Stefanie.  

Quando completou dezoito anos ele ingressou na faculdade de direito da universidade de São 

Paulo no Largo São Francisco, o que deixou Stefanie ainda mais revoltada, uma vez que ela 

sempre sonhara em ter um filho estudando direito na mesma universidade que ela havia 

estudado. Paulo e Maria por outro lado, eram felicidade total. 

Arnaldo havia se tornado um jovem sedutor, tinha o corpo em forma dos esportes praticados 

no colégio, media 1,83 de altura, cabelo castanho escuro levemente encaracolados, olhos 

castanhos e pele mulata, por onde quer que ele fosse, sempre chamava a atenção das mulheres. 

 

O clima de festa e felicidade de Arnaldo, só era atrapalhado por Stefanie, que por mais que ele 

se esforçasse em ser gentil com ela, só recebia desprezo e comentários maldosos. 

 

Certo dia, Maria conseguiu uma licença com os patrões para visitar uma velha amiga que morava 

na Bahia, Arnaldo não pôde ir pois estava estudando para alguns exames e aproveitou para ficar 

na biblioteca revisando os livros. 

Paulo como sempre estava viajando em alguma reunião de negócio. 

Quando Stefanie chegou do escritório, aproveitou a primeira oportunidade para “alfinetar” o 

rapaz: 

_ Como vão as provas? Complicadas?.... Ah, é mesmo... Para o senhor perfeito nada deve ser 

complicado. 

Durante toda a vida, Arnaldo havia guardado qualquer ofensa ou perturbação de Stefanie, pois 

dependia da família e do dinheiro deles, porém não era mais necessário, já estava no segundo 

ano da faculdade, tinha competência para conseguir tranquilamente um estágio e não aturava 

bem esse tipo de ofensa. 

_ Estão um pouco complicadas, mas nada que eu não consiga dar um jeito, porém admito que 

seria mais simples se você me ajudasse ao invés de ficar ironizando tudo o que eu faço. 

_ O que você disse, garoto? 

Arnaldo sabia que tinha cruzado uma linha tênue, pela primeira vez tinha respondido a um 

comentário malicioso de Stefanie, o que poderia custar o emprego de sua mãe e também a sua 

vida de mordomias. 



 

 

_Exatamente o que você escutou, eu gostaria de contar com sua ajuda e seu apoio. 

Arnaldo controlava as palavras com o máximo de cuidado, sabia que qualquer deslize na 

conversa poderia custar caro para ele. 

_ Moleque, você já tem o meu apoio financeiro, como acha que entrou nessa universidade? 

A voz de Stefanie estava visivelmente alterada, ela deveria ter tido um dia tenso. 

_Eu posso ter seu apoio financeiro, ou melhor, do seu marido, mas gostaria de ter outro tipo de 

apoio, sempre te admirei, mais até do que admiro o Sr. Paulo. Escolhi direito pois sempre quis 

seguir os seus passos. Dizem que a pessoa que nos nega amor é o amor que mais buscamos, 

talvez faça sentido, pois o que eu sempre busquei foi ter você me apoiando e me admirando. 

Arnaldo já conseguia notar uma mudança de postura em Stefanie, a advogada séria e rígida 

começava a ficar confusa. 

_ Você tem... meu apoio..._ Arnaldo conseguia ver que Stefanie estava visivelmente 

desconcertada, tentando retomar a compostura 

_ Não, ainda não tenho. Desculpa entrar nesse assunto dessa forma, mas depois dessa conversa 

se você quiser pode me expulsar dessa casa, mas quero resolver nossa situação de uma vez por 

todas... Eu sei que vocês não possuem filhos e também sei que o Sr. Paulo passou a dedicar 

muito tempo a minha educação, e com certeza menos tempo para a relação de vocês, eu peço 

sinceras desculpas por isso... mas posso garantir, que realmente não foi a minha intenção. Ele 

me tratou como um “aprendiz” e eu realmente precisava de alguém para conseguir me guiar, 

minha intenção nunca foi roubar seu marido. 

Stefanie tremia... era possível notar que ela estava abalada e seus olhos cheios de lágrimas. 

_Você não sabe do que está falando, garoto, minha vida pessoal, nada te interessa, se eu 

pudesse, pode ter certeza que você não estaria mais aqui. 

_ Eu realmente não sei muito da sua vida pessoal, mas me fale. Desabafe comigo, por favor. 

_ Não enche, garoto, volte para seus estudos. 

_ Por favor, me diga, eu só quero ajudar_ Arnaldo tentava falar da forma mais doce possível, 

precisava conquistar a confiança dela. 

Stefanie ficou imóvel por alguns minutos, o queixo da mulher tremia e os olhos se enchiam de 

lágrimas... Arnaldo sentia uma vontade desesperada de quebrar o silêncio, de tentar deixar o 

clima mais leve, porém sabia que não era o momento, sabia que deveria aguardar mais alguns 

instantes e deixar que ela retomasse a conversa.  

Com uma vos menos agressiva e mais triste, Stefanie recomeçou a falar. 

_ Você não pode mudar o que está feito... Você não pode mudar nada... Eu e Paulo Sempre 

fomos apaixonados, sempre nos amamos, tivemos os melhores momentos juntos, as melhores 

noites de sexo da minha vida, era simplesmente perfeito. Até eu descobrir que não poderia ter 



 

 

filhos... Eu era linda, todos me desejavam... menos meu marido... após descobrir que eu não 

poderia ter filhos, cada vez mais ele perdia o encanto em nossas relações, cada vez mais ele 

ficava quieto e triste, era como se tivesse quebrado uma ponte entre nós, e ele estivesse 

mergulhado na tristeza... Até que surge você,  todo o ânimo do Paulo retornou, mas não para 

foder comigo, e sim para ensinar o bê-á-bá para o filho da faxineira. Passamos a dormir em cama 

separada, só transávamos uma vez por mês e olhe lá... Me mantive fiel pois sempre considerei 

essa a ética que uma esposa deveria ter, ainda recebia muitos olhares nas ruas, porém o único 

homem de quem eu queria voltar a receber esses olhares já não tinha mais interesse por mim. 

Hoje estou velha, sem prazer, sem filhos, e aturando o filho da empregada roubando a vida que 

deveria ser da minha criança. 

Arnaldo conseguia sentir a dor em cada uma das palavras de Stefanie, sempre havia considerado 

a mulher linda e forte, porém agora pela primeira vez, a sentia indefesa. 

_Nunca quis roubar nada de você, me desculpe... Não consigo entender como o Paulo pode não 

te olhar. Te considero a mulher mais linda que já vi. Ainda me recordo do primeiro dia que entrei 

nessa casa, a minha primeira reação foi perguntar para minha mãe se você era realmente real 

ou se estava sonhando. O tempo passou para mim, cresci, fiquei mais maduro, porém no seu 

caso, o tempo não passou em nada, você continua sendo a mesma mulher linda que eu vi no 

primeiro dia que entrei nessa casa. 

As lágrimas escorriam dos olhos de Stefanie, a advogada rígida estava quebrada, era como se 

fosse uma criança triste depois de levar uma bronca do pai, Arnaldo aproveitou o momento e 

deu um abraço apertado em Stefanie. 

Por alguns instantes a moça tentou se desvencilhar dele, porém acabou cedendo e ficando 

abraçada, enquanto as lágrimas continuavam escorrendo. 

Após um tempo que na mente de Arnaldo parecia ter sido uma eternidade ou apenas um piscar 

de olhos, Stefanie levantou a cabeça e olhou para Arnaldo. 

_ Você ainda me acha linda? Fala sério...  

_ Você é a mulher mais linda que eu já vi, sempre me senti mal nessa casa, pois o Paulo foi a 

melhor pessoa na minha vida, porém infelizmente sempre desejei a esposa dele. 

Arnaldo notou a surpresa de Stefanie com o seu comentário, mas antes que ela pudesse pensar 

em sair do seu abraço, ele puxou ela e deu um beijo, que por uma fração de segundos parecia 

ser correspondido, até que a moça o empurrou. 

Com um olhar confuso e ao mesmo tempo irado, Stefanie disse que ele seria expulso da casa e 

que ele jamais deveria ter tentado se aproveitar dela, virou as costas e foi em direção ao quarto 

dela. 

Arnaldo sentia o pânico crescer dentro dele, pois sabia que não teria mais volta, havia 

confessado o seu amor platônico, pela esposa do home que havia mudado sua vida. 

Se sentia péssimo e ao mesmo tempo aliviado de finalmente ter revelado os sentimentos. 



 

 

Após refletir por mais alguns instantes na biblioteca, resolveu ir para o quarto e arrumar as suas 

coisas, sabia que aquela deveria ser a sua última noite na casa de Paulo e Stefanie. 

Quando já estava com praticamente todas as malas prontas e pensando em como iria contar 

sobre o ocorrido para sua mãe, escutou a porta do quarto se abrir.  

Olhou assustado para a porta, tinha um leve receio de que pudesse ser o Sr Paulo ou algum 

segurança para expulsa-lo da casa. Porém era Stefanie. 

Ela estava parada na porta do quarto, os longos cabelos soltos e molhados e utilizava apenas 

uma camisola branca. 

Arnaldo teve uma rápida reação de instinto de sobrevivência, procurando uma faca ou alguma 

arma na mão da mulher, porém ela não tinha nada. 

Apenas encarava ele com olhos vermelhos e um rosto sem expressão. 

Arnaldo tentava raciocinar o que deveria fazer, porém tudo parecia muito confuso, a última 

coisa que ele esperava, era ver Stefanie na porta do quarto. 

Sua mente só voltou a funcionar melhor quando sentiu um cheiro de Jasmim, o cheiro era 

deliciosamente delicado e apaixonado. 

Tudo estava ficando claro para Arnaldo, ela não o havia denunciado, e estava ali estava com 

outras intenções. 

 Com um certo receio, Arnaldo caminhou em direção a Stefanie, que permanecia imóvel 

encarando ele, quando chegou perto o suficiente, colou o seu corpo junto ao dela, e deu um 

longo e apaixonado beijo... Por alguns segundos, ele sentiu uma leve resistência, e pode sentir 

um gosto salgado de lágrimas escorrendo do rosto de sua companheira, porém logo ela estava 

entregue em seus braços, o doce perfume encantava Arnaldo, que beijava e sentia cada pedaço 

do corpo de Stefanie. 

Depois de meses sem fazer relação sexual com o marido, ela estava nas nuvens, tendo a melhor 

relação da vida com um jovem atleta.  

Os dois passaram 3 dias da cama para a cozinha e da cozinha para a cama, ficavam apenas entre 

abraços, beijos, sexo e comida...  

Durante algumas conversas, Stefanie disse que chegou a ligar para Paulo para falar sobre o 

ocorrido, porém não conseguiu contar, e começou a sentir um incontrolável desejo. 

Quando Paulo retornou para a casa, reparou que a má vontade da esposa para com o seu 

aprendiz havia mudado, perguntou para Arnaldo e a única resposta foi que haviam conversado 

e que ela o tinha ajudado com os exames, e depois disso a má vontade mudou. 

Arnaldo sentia uma leve desconfiança em Paulo, sobre o relacionamento entre ele e Stefanie, 

mas o amor que nutria pela esposa e por ele fazia com que o empresário não questionasse e 

não investigasse a fundo. 



 

 

Uma vez que Stefanie parou de lhe destratar e começou a “dar prazer” em momentos privados, 

a vida de Arnaldo podia ser considerada perfeita dentro da casa de Paulo. 

A relação de todos ficou mais leve, inclusive Stefanie confessou para Arnaldo, que o marido 

voltou a lhe procurar e a agradeceu por estar se dando bem com o jovem rapaz. 

No ano seguinte, todos ficaram mais do que felizes quando souberam que Arnaldo iria começar 

a estagiar com Stefanie. Ela havia lhe convidado para assumir o lugar do estagiário que foi 

promovido. 

O ano estava corrido e com muitos casos para resolver, o trabalho estava aumentando 

exponencialmente e por diversas vezes os dois chegavam depois da meia noite, Stefanie sempre 

dizia que o trabalho estava pesado e corrido, mas para orgulho de Paulo e Maria, ela sempre 

dizia o quão prestativo Arnaldo estava sendo e que o rapaz tinha sem dúvida um futuro 

promissor. 

Essa vida de estágio durou mais dois anos. Nesse meio tempo, Arnaldo fez parte da empresa 

júnior da faculdade e do grêmio estudantil, onde rapidamente ganhou notoriedade e passou a 

ser visto como um dos estudantes mais ativos, o que não passou despercebido por diversos 

partidos políticos. 

Uma vez formado, Arnaldo entrou no mundo da política, sempre bem visto por onde quer que 

ele fosse, não foi nada difícil ser eleito vereador e 4 anos depois prefeito da cidade mais 

importante do estado de São Paulo. 

Nessa altura, Arnaldo já não morava com Paulo e Stefanie, mudou-se para um apartamento na 

Vila Madalena, comprou um apartamento para sua mãe em Itaquera e mantinha uma pensão 

para que ela sobrevivesse sem precisar trabalhar. Ainda visitava Paulo e Stefanie com 

frequência, algumas vezes como o aprendiz e segundo filho de Paulo, outras como amante 

apaixonado de Stefanie. Apesar do risco de ser descoberto uma vez que agora ele era uma 

pessoa pública, o amor que nutria por Stefanie o impedia de parar. 

Durante a carreira política, Arnaldo sempre evitou participar de esquemas e ganhos ilícitos, ele 

se preocupava demais com sua imagem e em como crescer rápido na carreira, não era um 

homem ganancioso no que se diz respeito a dinheiro, porém nunca escondeu a sua sede por 

sucesso e poder. 

Era um homem que estava constantemente na mídia, tinha ao seu favor o lado de vir de uma 

família pobre, de ter crescido na vida e de se preocupar muito com sua mãe. 

Foi eleito como o prefeito mais jovem da história de São Paulo, com apenas 30 anos e apesar de 

não ser um galã de cinema ainda era considerado um dos homens mais desejados de São Paulo, 

Mantinha-se em forma e agora cultivava uma barba extremamente bem-feita e agora mantinha 

o cabelo mais curto, quase arrepiado. 

Aqueles que conviviam com Arnaldo sabiam que o homem doce e gentil dos comerciais de 

televisão poderia ser o seu pior pesadelo caso você estivesse em seu caminho para o sucesso. 



 

 

Mulheres nunca faltaram em sua vida, porém nunca namorou sério com nenhuma garota, 

apenas alguns casos e algumas diversões, seu amor estava guardado para Stefanie. 

 

*** 

Após finalizar a conversa com José, a mente de Arnaldo estava extremamente longe, até que 

percebeu que sua assessora estava quieta sentada de frente para ele aguardando eles 

continuarem o assunto. 

Arnaldo prestou atenção por alguns segundos na moça: Larissa tinha 28 anos, cabeços negros 

um pouco abaixo dos ombros, pele clara, e olhos escuros, era uma moça comum, apesar de ter 

um sorriso encantador e um olhar tímido, que mesmo após anos de convivência com Arnaldo 

não conseguia mudar. 

_Larissa, por favor, poderia me passar novamente as perguntas? Temos um debate hoje, quero 

estar mais do que preparado para o que pode vir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marcos Praline 

_How are you feeling? All ready to go?   

O pequeno guia Chileno perguntava em um inglês, com um sotaque carregado, se os 3 viajantes 

estavam prontos para continuar a subida. 

_Yes. 

_Yes. 

_Si, hermano. 

O grupo de 3 viajantes mais o guia estavam na última parada da longa subida do vulcão Villarrica 

em Púcon, no sul do Chile. A vista era magnífica, formada por diversos morros menores, campos 

de floresta e os belos lagos de Púcon. O grupo era constituído por duas suecas, Marcos e o guia 

Juan. 

Eles já estavam a mais de 5 horas juntos, desde a saída da cidade até praticamente o topo do 

vulcão. 

Durante a subida Marcos aproveitou o tempo de caminhada para conhecer melhor as suecas, 

uma vez que o guia falava pouco inglês, e elas não entendiam espanhol, sempre que surgiam 

dúvidas Marcos traduzia as mensagens para as moças.  

A conversa estava extremamente agradável, falavam sobre filmes e séries, descobriram que os 

3 eram fãs de Stieg Larson e Milennium, o que havia gerado assunto por horas e rendido uma 

companhia para a noite. 

Quando Marcos comentou que faria uma caipirinha e um churrasco, as duas garotas logo se 

animaram para acompanhar o rapaz no jantar e conhecer um pouco mais sobre a cultura 

brasileira. 

A última parte do percurso era a mais difícil, o ar começava a ficar rarefeito, e as pernas falhavam 

após a subida exaustiva, já estavam próximos do topo, a vista era linda e aterrorizante. A falta 

de costume com neve dificultava o avanço de Marcos, fazendo com que por vezes ele ficasse 

para traz do grupo, as Suecas e o próprio guia aproveitavam para zombar dele, que a essa altura 

já estava exausto com o final da subida e a altitude. Cada passo era uma dificuldade, porém o 

sentimento de desafio e principalmente a ansiedade de olhar dentro de um vulcão fazia com 

que ele se esforçasse para caminhar junto ao grupo. 

Quando finalmente chegaram ao topo, Marcos estava exausto da longa subida, sentia uma 

grande falta de ar e uma grande dor nos pés. Porém assim que olhou a vista do topo do vulcão, 

todo o cansaço desapareceu, a vista era simplesmente magnífica, de um lado estava o topo do 

vulcão carregado de neve e com uma densa fumaça saindo de dentro, do outro lado haviam os 

lagos e a cidade de Púcon. Olhar para toda aquela natureza gerava um grande sentimento de 



 

 

insignificância, logo seguido por um sentimento de tristeza por não ter trazido nenhum anel para 

soltar dentro da montanha, como na consagrada história “O Senhor dos Anéis”. 

Sentou-se junto ao guia e as suecas e traduziu as lendas Mapuches que o guia contava, ficaram 

conversando e se divertindo por quase 1 hora no topo do vulcão quando resolveram começar a 

descida, as suecas pediram para o Guia tirar uma foto delas junto ao mais novo amigo Marcos, 

Quando o flash da câmera apagou Marcos sentiu o bolso da calça tremer e começou a escutar a 

música tema do lado sombrio da série “Star Wars”, a famosa marcha imperial, esse toque de 

celular era inconfundível... Já fazia mais de 1 ano que não o escutava, porém a mais de um mês 

que ele vinha aguardando por essa ligação. 

_ Boa tarde meu amigo, José, resolveu ligar para me desejar um feliz Natal BEM adiantado? Ou 

quer apenas jogar conversa fora? 

_Boa tarde, Marcos, a conversa está no viva voz, estou junto com minha nova parceira Laís, 

precisamos conversar contigo, podemos falar agora? – o tom de voz de José não era nada 

amigável, cada vez mais seco. 

_ Claro que podemos. ntão, me conta: resolveu seguir meu conselho e casar novamente? E esse 

telefonema é um convite? – Marcos tentava manter a descontração na conversa  

_ Não, ela é minha parceira de trabalho, nova investigadora no departamento, e se eu te 

conheço bem, você sabe porque estou te ligando. 

(Como sempre, apenas interesse no negócio, as pessoas não mudam) 

_Eu Acredito que sim, José, onde você e sua parceira estão? 

_ Nós estamos no departamento de polícia, Vila Mariana, e você está aonde? 

_Bom, no momento estou em um local maravilhoso chamado Púcon, curtindo meu dia com 2 

lindas suecas e nem um pouco feliz de estar sendo atrapalhado. 

_Marcos, estou falando sério, precisamos conversar. 

José não estava com nenhum senso de humor, eles já haviam tido algumas discussões, porém o 

amigo costumava ser mais educado. 

_ Fica tranquilo, nós vamos conversar, mas antes, te adianto duas coisas: não tenho o mínimo 

interesse em voltar para São Paulo e não confio em nenhum equipamento e em ninguém desse 

seu departamento 

 _Entendi, mas podemos conversar agora? 

_Infelizmente, agora não. Aceito conversar, porém de forma mais discreta, pegue o metrô até a 

estação Barra Funda, se bem me recordo são 5 estações na linha azul até a Sé e mais 5 estações 

na linha vermelha até a estação Palmeiras-Barra funda, o caminho é bem rápido. Chegando lá, 

vocês vão encontrar o “achados e perdidos” da CPTM, procure pela gerente Letícia, é uma bela 

morena que trabalha no metrô, quando encontra-la pergunte porque o pato é um bom líder, ela 



 

 

deve responder à pergunta. Em seguida, diga a ela que vocês foram lá para se encontrar comigo, 

não se esqueça de falar nome e sobrenome. 

_ Como? “Por que o pato é um bom líder”? O que você está fazendo no “achados e perdidos” 

do metrô de São Paulo? 

(Claro... Estou lá escondido no achados e perdidos) 

_Se quiser conversar comigo, apenas faça o que eu disse. Se eu não estiver equivocado com o 

fuso, agora são 3 e 15 em São Paulo, correto? Acho bom vocês correrem, ela só trabalha até às 

4 da tarde. 

Marcos desligou o telefone, pediu desculpas para o grupo pelo tempo no telefone de conversa, 

e começaram a descida de volta para a cidade de Púcon. 

(Era de se imaginar que o José fosse me ligar, pelo menos ele não falou meu sobrenome ou 

qualquer informação relevante) 

Quando finalmente chegaram na cidade, já estava no fim de tarde, Marcos combinou com as 

suecas de se encontrarem em seu chalé dentro de 2 horas. Ele aproveitou o tempo livre para ir 

ao mercado e comprar uma carne que parecia saborosa (os cortes são diferentes dos 

tradicionais cortes brasileiros), sal grosso, limão e açúcar para as caipirinhas, e para o churrasco 

não encontrou churrasqueira nem carvão em lugar algum, então resolveu improvisar – comprou 

um pouco de lenha e uma pequena grelha para assar a carne. Não seria o melhor churrasco da 

sua vida, mais daria para jantar. 

Chegando na pousada, pegou em sua mala o seu kit brasileiro, com faca, copo, macerador e 

duas garrafas de Sagatiba, e começou a preparar o churrasco e as caipirinhas. 

Quando as duas suecas chegaram, a mesa já estava pronta com amendoim, caipirinha e cervejas. 

O churrasco improvisado estava sendo feito na lareira, como fogo à lenha, a expressão de 

surpresa e dúvida ficou nítida nos olhos das suecas quando olharam a armação. Percebendo a 

expressão de surpresa, Marcos explicou o improviso que tinha feito, o que gerou boas 

gargalhadas das suecas, e o ambiente já estava descontraído novamente, sentaram nas 

poltronas e começaram a saborear o churrasco junto com as bebidas. 

Depois de duas horas bebendo caipirinha, o grupo já estava totalmente familiarizado, cada um 

contava histórias do passado e davam risada de tudo. 

Durante alguns momentos da noite, as garotas faziam piadas em sueco, o que deixava Marcos 

encabulado por não conseguir compreender. 

A noite já se arrastava quando Marcos resolveu tentar a sorte com as suecas, as duas estavam 

sentadas em um sofá e ele de frente para elas em outra poltrona, levantou-se e se sentou entre 

as duas, abraçando uma de cada lado, ao melhor estilo garanhão. Para sua alegria, nenhuma das 

garotas se afastou, e continuaram os 3 abraçados. 

Após mais algumas poucas palavras, Marcos começou a fazer carinho nos ombros das garotas, 

tudo estava indo muito bem e a confiança de que a noite poderia ser fantástica já estava nas 
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alturas, até que uma das garotas tira a mão do ombro com delicadeza, e com um inglês 

carregado de sotaque, começa a explicar a situação. 

_Nós te adoramos, Marcos, sua companhia é fantástica, porém, somos um casal feliz, e não 

apenas amigas. Não temos o interesse de ter mais alguém participando das nossas “aventuras”. 

Marcos não sabia onde se esconder, ou o que fazer com a cara de frustração, sem dúvida ele 

deveria estar vermelho e, sem jeito, tentou disfarçar dizendo que não era isso que ele estava 

planejando, mas estava nítido, essa noite ele havia perdido. Algumas bebidas depois e as suecas 

pediram para ir descansar, Marcos ofereceu o quarto do chalé para as moças, enquanto ele 

dormiria em um saco de dormir na sala. 

Ficou quase uma hora imaginando o que as garotas deveriam estar fazendo na porta ao lado, 

até perceber que, apesar de exausto, estava sem sono algum. 

Mais uma vez José estava chamando ele para uma investigação. Já fazia pelo menos 6 meses 

que os pesadelos haviam diminuído, porém ainda conseguia enxergar as vítimas do passado 

quando fechava os olhos e ainda sentia calafrios quando ficava sozinho, sabia que eram apenas 

memórias passadas, porém não conseguia deixar de se abalar por elas. Havia jurado pelo menos 

3 (três?) vezes, que nunca mais se envolveria em qualquer investigação, porém agora que o 

momento havia chegado não sabia o que fazer, sentia que devia fugir e nunca mais conversar 

com José, ficar perto dos crimes por alguma razão mexia com a sua sanidade mental, porém 

sentia que tinha uma missão com a sociedade, e que deveria tentar ajudar se fosse possível. 

Marcos levantou do saco de dormir, pegou mais uma cerveja e começou a beber enquanto 

refletia sobre suas memórias, parecia que haviam ocorrido a séculos, porém ainda conseguia 

enxergar as diversas vítimas dos casos anteriores, em alguns momentos se sentia na pele dessas 

pessoas, era como se ele sentisse cada corte, cada tiro que as vítimas haviam recebido, outras 

vezes tinha a impressão que ele era o assassino, e conseguia ver a expressão de dor e terror das 

pessoas enquanto suas vidas eram retiradas, tudo parecia confuso em sua cabeça, detestava 

cada memória que envolvesse assassinatos. Porém ainda se sentia fascinado com o aprendizado 

e com a capacidade de entender a mente humana, sabia que havia ajudado a salvar inúmeras 

pessoas, e que havia aprendido muito sobre a mente de criminosos. Tudo parecia confuso, 

sentia prazer e felicidade em resolver um caso, porém detestava as sequelas que ficavam no seu 

psicológico. 

 A dúvida continuava em sua cabeça: Ajudar ou não ajudar, eis a questão. Após mais algumas 

cervejas, decidiu que tentaria ajudar, mas somente com opiniões por telefone, porém sabia que 

para ter qualquer opinião mais aprimorada, precisaria ver as fotos do caso.... 

(Apenas uma foto, isso não é como estar lá, não deve me fazer tanto mal)      

Largou a cerveja e foi para a escrivaninha, abriu seu notebook, e começou a visitar páginas de 

notícias do Brasil. Em todas as páginas de São Paulo as notícias eram muito semelhantes: estava 

chegando mais um debate eleitoral e apesar dos recentes assassinatos, Arnaldo era favorito a 

ser reeleito, as tradicionais novelas continuavam com personagens apaixonados e vilões 

tentando separar os casais, um juiz havia cometido erros de arbitragem em uma partida de 

futebol, todas notícias do cotidiano, porém havia uma notícia em todos os jornais que chamava 



 

 

a atenção de Marcos – o Crupiê havia feito a sua quinta morte e, pela entrevista de José, ainda 

não possuíam pistas de como chegar no assassino. 

Buscou nas páginas dos jornais informações sobre as mortes anteriores e encontrou mais do 

que realmente gostaria. As mortes eram de tamanha atrocidade, uma mulher com metade do 

corpo totalmente queimado, um homem costurado em um cavalo, um famoso cowboy de 

Barretos empalado por um berrante de chifre de touro, uma senhora devorada viva e agora uma 

prostituta também devorada viva, esse assassino tinha paciência, e nenhum pudor em torturar 

as pessoas. 

Marcos fechou os olhos e novamente começou a ter imagens horríveis em sua mente, conseguia 

ver uma série de animais comendo uma pessoa, pareciam cachorros, eles começavam 

devorando os pés, mas a cada mordida eles subiam para a perna e cresciam de tamanho, logo 

eram lobos e não mais cachorros... depois se tornaram pássaros e bicavam o corpo de um 

homem junto com a mulher, depois se tornou um grupo de animais gigantes devorando toda 

uma população, até que só sobrou a mulher do começo... e os cachorros estavam novamente 

mastigando a carne da mulher... primeiro era uma moça loira, como a prostituta, mas logo em 

sequência o cabelo estava preto, e o rosto que estava sendo devorado era familiar... A mulher 

havia se transformado na sua melhor amiga Ana Beatriz... enquanto os animais a matavam, 

Marcos a escutava implorando por ajuda... 

Marcos abriu os olhos assustado e percebeu que havia cochilado por algum tempo... era mais 

um pesadelo, será que era um sinal? Uma mensagem de que Ana Beatriz estaria em perigo 

morando em São Paulo? 

Olhou para a tela do notebook, e continuava com as fotos das vítimas do Crupiê. 

(José deve ter tido um dia péssimo, para ele estar me chamando novamente esse caso deve estar 

complicado...talvez.... tenha chego a hora de retornar... hora de voltar para o meu bom e velho 

país, largar essa bela paisagem, essas duas lindas loiras que estão me fazendo inveja, esse clima 

delicioso de paz e alegria, para voltar a ter pesadelos sobre crimes horrendos, assassinos frios e 

retornar para os meus queridos fantasmas do Brasil. Você deve ser totalmente louco para fazer 

isso Marcos, você deve ser totalmente louco...) 

Marcos arrumou sua mala no maior silêncio possível, escreveu um bilhete para as garotas 

pedindo desculpas por ter ido embora sem se despedir, mas não queria acorda-las e tinha que 

ir para uma reunião de emergência. Uma vez que não era adepto de redes sociais no seu nome, 

deixou o seu e-mail anotado no final do bilhete, caso quisessem entrar em contato. 

Preparou um café da manhã para as moças, acertou a conta do chalé na recepção, e partiu para 

o primeiro ônibus às 5 horas da manhã com destino a Santiago. 

(Espero que elas não fiquem chateadas, um dia eu explicarei melhor o que aconteceu) 

Deitou a poltrona do ônibus e se esforçou para dormir, apesar do cansaço físico sua mente não 

parava de funcionar, sempre que tinha problemas para dormir se lembrava do livro de terror de 

Stephen King “O Cemitério” onde em uma passagem o personagem principal, um médico, 

lembrava que uma pessoa comum, leva em torno de 7 minutos para dormir e quando a pessoa 



 

 

está com pouco sono em torno de 14 minutos. Porém, Marcos tinha certeza de que esse tempo 

não funcionava bem com ele e que mesmo depois de 30 minutos ainda estava acordado, tentava 

contar carneirinho, ou então não pensar em nada, tudo em geral era inútil, apenas conseguiu 

dormir depois de mais de uma hora rodando de um lado para o outro na poltrona. 

 

***  

Desde pequeno, Marcos sempre foi considerado prodígio, filho de um casal de empresários 

milionários, ele tinha tudo para ter uma vida perfeita, até que sua mãe foi internada em um 

hospício. 

Ela trabalhava no setor financeiro das empresas do casal e era considerada uma administradora 

formidável, até que um dia começou a desenvolver síndrome do pânico, ela acreditava que 

sempre tinha alguém atrás dela ou perseguindo-a, nos primeiros surtos o pai de Marcos tentava 

ajudar e apoiar a mulher, porém as crises começaram a se tornar mais frequentes e mais 

complexas, chegando a agredir membros da diretoria das empresas do grupo. Percebendo que 

a sanidade da mulher estava por um fio, o marido optou por interná-la em um hospital de 

reabilitação psiquiátrico?. 

Marcos viu sua mãe ser internada quando ainda tinha 5 anos, aos 7, passados 2 anos sem visita-

la, conseguiu convencer o seu pai a levá-lo para dar um “oi”.  

Ao chegar perto da mãe, não parecia a mesma mulher que o havia criado, estava mais velha, 

com o cabelo malcuidado, os olhos pareciam perdidos. Por mais que Marcos tentasse atrair a 

atenção da mãe dela?, ela parecia não reconhecê-lo. O que fez Marcos não querer visitá-la por 

anos. 

Apesar do trauma de ter uma mãe internada e declarada insana, Marcos continuava sendo 

considerado um gênio por muitos, com 9 anos Marcos escreveu o seu primeiro livro de ficção, 

sobre as aventuras de um grupo de crianças no fundo do mar, com 11 anos ele estava na quinta-

serie, porém isso não o impedia de ensinar seus amigos do primeiro ano do ensino médio 

matérias sobre história, geografia, matemática, entre outras. Apesar de um pouco quieto, 

sempre fora querido pelos professores e também por muitos amigos. 

O seu corpo não ser o mais forte nem o mais alto, porém ainda assim era um excelente 

esportista, destacando-se pela estratégia em todos os jogos que competia. 

Com os anos passando, Marcos conseguiu se soltar cada vez mais e se tornar extremamente 

comunicativo, tinha alguns ataques de pânico e por vezes evitava ambientes com muitas 

pessoas, porém na maioria das vezes conseguia interagir de forma tranquila com todos. 

 

Com 13 anos Marcos era uma pequena celebridade aonde ia, sempre atraindo a atenção e 

despontando como o melhor da turma ou o capitão das equipes pelas quais passava, com 15 

anos, Marcos começou a frequentar as empresas do pai, todo dia ele estudava até as 13 horas, 

depois almoçava e praticava diferentes esportes até as 15 horas, saia do colégio e ia até as 
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empresas do pai, onde cada dia ele seguia para um setor e acompanhava durante três horas os 

funcionários da empresa. 

Começou acompanhando os “peões” da fábrica, onde novamente conseguiu se destacar. Depois 

de 2 meses trabalhando, Marcos deixou de ser chamado de o filho do patrão, ou patrãozinho, 

para ser conhecido apenas como Marcos, ou Macgyver, como o antigo e famoso personagem 

de ficção famoso por consertar e improvisar com a ciência, todos da fábrica passaram a respeitar 

o jovem rapaz e até convidá-lo para os happy hours depois do expediente. Marcos, de forma 

educada, sempre negava os convites devido a sua idade e também a sua agenda lotada todas as 

noites: depois das 18 horas ele saía da fábrica e seguia para algum curso diferente – violino, 

violão, piano, sommelier, mergulho, malabarismo, idiomas, entre diversos outros temas 

distintos. 

Marcos era hiperativo e sempre estava realizando alguma atividade diferente, seu pai apesar de 

ter ficado extremamente abalado com a internação da mãe conseguiu criar o filho de forma 

excepcional, incentivava para que ele participasse de tudo e aprendesse sempre novas 

atividades. O pai ficava orgulhoso e sempre que conversava com amigos dizia estar se 

esforçando para criar um novo James Bond. 

Aos 16 anos, toda a paz de Marcos foi alterada de um momento para outro: seu pai João chegou 

um dia em casa e pediu que ele parasse de sair com seu amigo de infância, Pedro, quando 

Marcos questionou o motivo, seu pai explicou que o pai de Pedro, um diretor da organização e 

amigo da família, havia sido demitido, pois estava roubando o grupo empresarial, e antes de sair 

ele o havia ameaçado de morte. Seu pai tentou lhe tranquilizar dizendo que era apenas algo 

passageiro e que logo poderia retornar o contato com seu amigo e que o pai de Pedro havia 

feito aquilo apenas no calor do momento e que logo tudo voltaria ao normal. Mas a forma que 

ele falava não parecia tão tranquila. 

Marcos ficou assustado e também chateado, porém aceitou a ordem do pai e seguiu sua vida 

mantendo razoável distância de seu antigo amigo. 

7 (Sete) dias depois, as teorias de João mostraram-se equivocadas. Enquanto saía para o 

trabalho, o pai de Pedro entrou na frente de seu carro e atirou contra o vidro, e apesar do 

automóvel ser blindado, a bala atravessou a blindagem e o atingiu no pescoço, tirando sua vida 

em instantes. 

O assassino não tentou fugir, apenas colocou a arma na garganta e atirou em sua própria cabeça, 

cometendo suicídio. 

Marcos ficou totalmente abalado com a imagem de seu pai caído e ensanguentado dentro do 

carro. 

Durante o velório, muitos amigos, funcionários e curiosos foram ver os últimos momentos do 

corpo do grande empresário João Francisco Praline e sua esposa, muitos choravam e tentavam 

consolar o jovem de 16 anos, que simplesmente se mantinha calado, sem dizer uma única 

palavra. 
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O velório foi longo e pesaroso, estavam próximos do Cemitério da Consolação, no centro da 

cidade, onde os seus pais seriam sepultados, e durante toda a noite inúmeras pessoas foram 

cumprimentar ou tentar ganhar a boa vontade do jovem milionário – 2 moças de 

aproximadamente 22 anos tentaram se aproximar dele, dizendo que o que ele precisasse elas 

estariam à disposição, que não hesitariam em tentar ajudar de todas as formas possíveis, nesse 

momento de solidão. – Marcos reparou que uma das moças, uma bela morena com corpo 

torneado, chegou a abrir 2 botões do decote enquanto conversavam, valorizando ainda mais os 

seus belos seios. Essa deveria ser uma das Maria gravatas, que seu pai tanto comentou com ele, 

sempre havia recebido conselhos de não sair com garotas que fossem fáceis demais, por 

saberem que ele possuía uma fortuna. Após relembrar as conversas com o pai, optou pelo 

silêncio apenas balançando para a frente a cabeça em sinal de agradecimento. 

 

Na metade do velório, Marcos se dirigiu para o cemitério, onde ficariam as lápides, não permitiu 

que os coveiros ou que ninguém o ajudasse a escavar a cova, ele pegou a pá e começou a cavar 

sozinho o buraco. L evou aproximadamente 7 horas sem descanso, debaixo de uma fina garoa 

para escavar a cova do seu pai, de longe não ficaram retos e bem feitos como os buracos 

realizados pelos experientes coveiros, porém foram realizados como uma última forma de se 

despedir de seu amado pai.  

Quando terminou o buraco, o velório já estava se encerrando e o caixão já estava pronto para 

ser colocado na cova, poucas pessoas haviam permanecido até o final do velório, e nos poucos 

que haviam permanecido era nítido o olhar de tristeza e pena do garoto que acabara de perder 

o pai. 

Quando finalmente saiu do buraco, as mãos de Marcos estavam em carne viva devido ao 

esforço, seus músculos doíam, como se tivesse sido atropelado por um trator, seu cabelo 

ondulado e negro estava molhado caindo sobre o rosto, sua face estava totalmente suja de terra 

e molhada com uma mistura de lágrimas, suor e água da chuva. Não conseguia olhar para as 

pessoas, sentia raiva do mundo e de tudo que estava nele. 

Depois que o caixão foi devidamente tapado pela terra, retirou seu colar de prata e tungstênio, 

e enterrou junto à cova de seu pai. Quando estava na saída do cemitério, antes de ir embora, 

reparou que uma pequena garota branca de cabelos negros e no máximo 12 anos, ela estava 

dentro do cemitério olhando para ele, notou que ela tinha em seus braços uma pequena 

escultura de um anjo, e apesar de achar estranha a situação virou o rosto e foi embora, 

caminhando por quase 3 horas até a sua casa. 

No dia seguinte, decidiu que deveria tentar falar com a mãe, sentia que a loucura dela poderia 

ter sido desencadeada por suspeitas de roubo, que após anos, foram comprovadas. Porém 

quando chegou no hospital psiquiátrico que ela estava internada, informaram que sua mãe havia 

falecido algum tempo antes, e que seu pai havia sido avisado. 

Pela primeira vez na vida, Marcos sentiu raiva de seu pai, sentia ódio por ele ter partido e o 

abandonado e raiva por não ter se esforçado mais para tentar tirar a mãe do hospital enquanto 

ela ainda estava viva. 



 

 

(Eu poderia tê-la ajudado... Se eu tivesse voltado...) 

No dia seguinte, trancou-se em casa e não atendeu ligações, nem as pessoas que batiam à porta. 

Convocou todos os funcionários da casa e demitiu todos, não queria a companhia de ninguém, 

queria apenas “curtir” o seu luto sozinho, passou o dia lembrando de todas as emoções e 

momentos que havia vivido com seu pai, e imaginando como poderia ter sido sua vida com a 

sua mãe. Não se conformava com como o antigo amigo da família podia ter atirado a sangue 

frio no seu pai, tentava encontrar alguma forma de continuar a vida, porém tudo o que 

conseguia pensar era em tristeza e tragédia, sua vida havia perdido o sentido. No final do dia, 

finalmente conseguiu pegar no sono, acordou assustado após um pesadelo, havia sonhado com 

a garota do cemitério, havia sonhado que a garota estava junto com seu pai e sua mãe em um 

carro enquanto o assassino atirava nos disparava contra os 3 (três). 

Acordou assustado e chorando, lembrando-se dos pais, porém com a garota na cabeça, por um 

segundo imaginou que sua mãe pudesse estar grávida, porém não era possível, uma vez que ela 

não poderia ter mais filhos, pensou mais um pouco na garota, se ela era de fato real e se mais 

alguém a havia notado, se lembrou do anjo nas mãos da garota menina?, e começou a pensar  

se ela não seria um ser iluminado, encarregado de dar forças para ele. 

Os pensamentos começavam a reconfortar a sua mente, até que a lógica voltou a fazer sentido. 

O Cemitério da Consolação abriga pessoas de grandes posses, o que uma garota com roupas 

simples e rasgadas estaria fazendo no cemitério? A garota deveria estar profanando os túmulos 

do cemitério, lembrava-se de ter lido notícias a respeito de pessoas que roubavam objetos dos 

túmulos. Em sua cabeça, imaginava homens velhos, de roupas rasgadas e rostos parecidos com 

o de monstros, jamais imaginara uma pequena garota roubando túmulos. Depois lembrou que 

ela olhava para ele, e que talvez estivesse olhando para ele durante algum tempo antes, e que 

se estivesse olhando, possivelmente teria o visto enterrar o colar junto ao túmulo do seu pai. 

 Como já havia perdido o sono “viajando” nos pensamentos sobre profanadores de túmulos e 

anjos, Marcos resolveu voltar ao cemitério e recolher o colar antes que fosse roubado. 

Quando chegou no cemitério, já estava escuro, e os portões estavam fechados, deu uma rápida 

volta no local e pulou para dentro em um ponto onde parte da cerca estava derrubada. 

Quando pequeno, sempre tivera muito medo de mortos e fantasmas, agora mais velho tudo 

parecia contos para crianças, sentia medo dos vivos e não mais dos mortos. Seguiu por entre as 

covas direto para o túmulo de seu pai, sentia um certo arrepio devido à neblina presente no 

cemitério, porém precisava seguir adiante. Quando finalmente chegou no túmulo, percebeu que 

a terra havia sido movimentada, bastou escavar um pouco para perceber que o colar não estava 

mais lá.

Na hora, as lágrimas voltaram para o seu rosto, ele sentia vontade de gritar, porém sabia que se 

fizesse isso os guardas do cemitério viriam direto até ele e então precisaria de boas explicações 

sobre o que estava fazendo escavando a cova de seu pai.  

Por um breve momento se lembrou novamente do livro “ O cemitério” e tentou imaginar o que 

ele faria se soubesse que existia algum cemitério indígena na região – será que eu teria coragem 
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de desenterrar meu pai e tentar ressuscitar ele? Mesmo sabendo que possivelmente ele voltaria 

meio zumbi?. O pensamento rapidamente foi substituído por um “oi”. 

_Oi....  Desculpa, mas queria por demais dar uma zoiada no teu colar. Pode pegar ele de volta. 

Quando Marcos olhou para trás, a garota do anjo estava atrás dele, ela utilizava o mesmo vestido 

sujo e estava com o medalhão estendido para o Marcos. 

_Como você teve coragem de roubar esse medalhão? Como você tem coragem de roubar coisas 

de um cemitério? 

As lágrimas rapidamente secaram no rosto de Marcos. Apesar da felicidade de recuperar o colar, 

sentia o dever de passar um sermão para a garota. 

_Desculpa, robei medalão ninhum não, num sei nem o que é isso, não queria roubar nada não, 

apenas queria dar uma zoiada no teu colar, parecia ser bonito por demais. 

_Claro, Claro. Vai me dizer agora que também não queria roubar o anjo que estava no seu braço? 

_O anjo eu tava pegano memo, mas tá aqui há tempo por demais, numa parte que num vem 

ninguém visitá. Tá mior vendido. E óia: com aquele anjo eu consigo comida pra 2 dias. 

_ Claro que consegue comida, alguma família pagou caro para ter aquele anjo zelando pelo seu 

parente falecido, seus pais não te ensinaram que é feio roubar? 

_ Meus pais não me ensinaram nada não, mas eu aprendi bem por demais na rua. Eu sei que 

roubar é feio, mas passar fome também é. E estava apenas pegano uma estátua ou algum objeto 

que de importante num tem nada. E eu juro que eu não sabia que aquele anjo tava zelando, seja 

lá o que for isso, se soubesse num tinha pegado.  

_ Seus pais não te ensinaram nada? Mas você aprendeu na rua? Como assim? – Marcos 

começava a gostar de conversar com a menina de sotaque engraçado 

_Não, meu pai saiu de casa quando eu era um toco de gente, agora com meus 12 anos fugi da 

casa da minha mainha. O que é “zelando”? 

Marcos controlou o riso, quando percebeu que a garota não sabia o que era zelando. 

_ Aquele anjo estava protegendo o morto. Por que você fugiu da sua casa? 

_ Minha mainha num gostava mais de eu não, só tinha zóio pro novo marido, e eu num gostava 

dele não, ele queria se aproveitar de eu, então achei melhor fugir de casa. 

_Você prefere roubar coisas no cemitério e dormir na rua do que voltar para sua casa? E quanto 

a sua escola? Como você tem feito? 

_ Nunca fui pra escola, não, mainha dizia que era perda de tempo e que eu tinha que trabaiar 

para ajudar ela a pagar as conta. 

O coração de Marcos começava a ficar partido enquanto escutava a história da garota. 



 

 

_ Entendi. Onde você tem dormido? 

_Aqui memo, tem umas casinhas mais a frente com porta e tudo, e dentro tem o lugar certinho 

pra deita, foi só dá uma limpadinha que ficou perfeito pra dormi. 

_ Você está dormindo dentro do cemitério, em um mausoléu? Não tem medo do que tem aqui 

dentro? 

_ Tenho não, aqui tá tudo morto, tenho muito mais medo do que tem lá fora... 

Por alguma razão, Marcos havia gostado à primeira vista da garota simples com pouco 

vocabulário e diversos erros de português. 

_Você quer dormir na minha casa? – Marcos se pegou oferecendo sem perceber a casa para a 

jovem garota. 

_ Vá te catar seu tarado de merda – a expressão de menina inocente se transformou na de um 

leão. 

_ Não sou tarado, muito menos estou interessado em você, apenas acho que alguém dormir 

dentro de um cemitério em uma cripta não é algo legal, muito menos saudável. Juro que não 

vou tentar nada contigo, você quer dormir na minha casa? 

 _ Não – a garota falou decidida 

_ Como preferir... Bom, estou indo embora, bom te conhecer – Marcos se virou para o caminho 

onde havia entrado 

_ Seu medalhão? 

_ Pode ficar, ele costumava me dar sorte, mas acho que você precisa mais dele do que eu. 

Marcos seguiu para o mesmo local por onde havia entrado, saiu do cemitério e quando já estava 

no final da rua, escutou a voz da garota chamando. 

_Peraaa, Peraaa.... 

_ O que foi? 

_ Você tem cumida na sua casa? 

_Tenho. 

_Então eu vou contigo. Mas se tentar algo, lhe arranco uma tira de coro.  

_ Ok, não tentarei nada, mas antes preciso saber qual é o seu nome. 

_Meu nome é Ana Beatriz, e o seu? 

_ Achei que você já tivesse lido o meu nome atrás do medalhão, meu nome é Marcos. 

_ Eu não sei ler, Marcos. 



 

 

_Hummm... Bom, teremos que providenciar isso. 

(Devo ter ficado completamente maluco, estou convidando uma garota que mora em uma cripta 

de um cemitério para dentro da minha casa Eu a convidei sem saber o nome, muito menos de 

onde ela vem, na melhor das hipóteses ela pode ser apenas uma trombadinha e nesse momento 

está planejando roubar meus pertences, na pior das hipóteses ela pode ser um espírito ou algo 

do tipo, e se isso já não for ruim o bastante, muitas lendas dizem que algo maligno só entra em 

nossa casa se convidarmos, e eu convidei...) 

Durante todo o caminho para casa Marcos, seguiu em silêncio apenas pensando em como havia 

sido burro em chamar a garota, e que esse era um dos piores erros que já havia cometido. 

Quando finalmente chegaram, Marcos pediu uma pizza e jantaram juntos, pouco conversavam, 

ambos inseguros com a presença do outro, os olhos de Ana não paravam de passar de um objeto 

para outro da casa, o que deixava o rapaz ainda mais inseguro. 

Quando finalmente terminaram de jantar, Marcos a levou para o quarto de hóspedes, deixou 

uma toalha limpa sobre a cama, explicou como funcionava o banheiro, e trouxe para ela uma 

camisola de sua mãe, apesar de Ana ser bem menor – a camisola curta de sua mãe deveria virar 

um belo vestido longa para a jovem. 

Marcos pegou uma muda de roupa e foi para o quarto de seus pais, quando começou a arrumar 

a cama, escutou um grito do outro quarto, correu para ver o que estava acontecendo, quando 

encontrou a menina do lado de fora do banheiro enrolada em uma toalha. 

_Essa água não é de Deus não. Ela tá pegano fogo. 

_Normal. Você precisa equilibrar com a água fria para ficar boa 

_Que diacho é isso de equilibrar? 

_Simples, Ana. Uma torneira solta água quente, outra fria. Espera. Você já tomou banho de água 

quente? 

A menina percebendo que estava perdida começou a ficar tímida. 

_Nunca tomei não... 

Com paciência, Marcos explicou para a mais nova amiga como utilizar o chuveiro. Quando saiu 

do quarto conseguia escutar as interjeições de satisfação de Ana enquanto ela tomava seu 

primeiro banho quente.  

De volta para o quarto, pensou em dormir, porém o medo de a garota roubar todos os seus 

pertences era maior, passou a noite em claro com as câmeras da casa ligadas de olho nos 

corredores e na janela do seu quarto, porém não observou nenhum movimento suspeito. 

No dia seguinte enquanto preparava o café da manhã, Ana saiu do quarto e foi até a cozinha 

ajudar. A garota não se parecia nada com a profanadora de tumbas que ele havia conhecido, ela 

estava linda, com o rosto limpo o cabelo perfumado e penteado, a camisola de sua mãe ficava 



 

 

linda na moça, e seu rosto estava excelente depois de uma noite de sono em uma cama 

confortável. 

Durante 15 (quinze) dias Marcos se manteve dentro de casa, apenas com a companhia de Ana 

Beatriz, conversavam sobre diversos temas, Marcos ensinava a garota como escrever, como 

pronunciar as palavras e explicava coisas sobre diversos temas, o telefone continuava tocando, 

pessoas batiam na porta, porém Marcos não estava disposto a falar com ninguém. Ana se tornou 

sua melhor companheira, passaram a fazer tudo juntos, como um casal apaixonado ou dois 

irmãos companheiros, Marcos não sabia ao certo o que definia eles. 

Depois de 15 (quinze) dias, Marcos finalmente resolveu sair de casa, voltou para a organização 

de seus pais, contatou diversas concorrentes e ofereceu a empresa a venda, não se sentia capaz 

de controlar o grupo com a sua pouca idade, e também não confiava nos diretores e na equipe 

gerencial. Depois de muitas negociações com diversas empresas, todo o Grupo foi comprado 

por uma organização estrangeira que queria entrar no Brasil, o preço da venda foi estipulado 

em 200 milhões, depois de todas as despesas e tramites legais, Marcos ainda tinha 140 milhões 

de reais em sua conta. 

O garoto de 16 anos, recém emancipado, passou a ser considerado um dos jovens mais 

cobiçados do Brasil, milionário e conhecido por ser extremamente inteligente. 

Depois da venda do grupo, Marcos abandonou o colégio e passou a se dedicar a diversos cursos 

e estudos do seu interesse, contratou professores particulares para ajudarem na educação de 

Ana Beatriz. Apesar de já ter 13 anos de idade, ela aprendia extremamente rápido, entrou no 

colégio e rapidamente conseguiu fazer as provas e avançar de série até chegar no período 

regular dela, Marcos se sentia estranho na casa de seus pais então optou por mudar para um 

apartamento menor na região de Pinheiros. 

Mudou para o apartamento apenas com Ana Beatriz e continuou tocando a vida, ele estudando 

seus diversos cursos e lendo livros sobre todo tipo de atividade e cultura, e Ana Beatriz cada vez 

mais apaixonada por estudos e principalmente por tudo que estivesse envolvido com arte. 

Sua vida se resumia em estudos pela internet e conviver com Ana Beatriz, o jovem simpático e 

extremamente popular havia se tornado uma pessoa fechada que desconfiava de todos. 

Certo dia, lendo os jornais percebeu que um psicopata estava agindo em São Paulo e que a 

polícia vinha tendo muitos problemas para conseguir encontrar o culpado. Marcos então 

resolveu olhar o que tinham colocado de informações sobre o caso, depois de uma rápida 

pesquisa, descobriu que o assassino sempre deixava um bilhete junto ao corpo da vítima, e que 

de alguma forma um jornal tivera acesso às imagens, era um desenho antigo e à primeira vista 

sem muito sentido, depois de algumas olhadas, percebeu que os papéis não se encaixavam uns 

aos outros, porém faziam parte da mesma imagem, eram as bordas de uma imagem do livro “A 

Divina Comédia”, onde era retratado o Inferno de Dante, depois de descobrir essa informação, 

Marcos foi para o departamento de polícia, onde com um pouco de lábia e alguns por favores, 

conseguiu conversar com José. Bastaram cinco minutos de conversa e a imagem do livro para 

José o policial concordar que aquele era realmente o significado das imagens, e que as mortes 
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estariam relacionadas ao livro. Marcos continuou participando da investigação e graças a sua 

ajuda, José conseguiu resolver o caso. 

Depois dessa primeira vez, sempre que algum caso estava muito complexo José pedia ajuda. Em 

quatro situações diferentes José solicitou que Marcos o ajudasse, e nos 4 casos o rapaz 

conseguiu solucionar o mistério e colaborar com a prisão dos psicopatas. 

Como contrapartida pelas ajudas, Marcos exigia apenas o seu anonimato nas investigações e o 

direito de conversar a sós com o psicopata quando ele estivesse preso. Como explicação para a 

conversa, Marcos dizia que queria apenas entender melhor a mente dos assassinos.    

Depois de ajudar a solucionar os dois primeiros casos, Marcos passou a viajar e ficar cada vez 

mais longe de São Paulo. Sempre viajando sozinho e pelos destinos mais variados, em 4 anos de 

viagens conseguiu conhecer todos os continentes e mais de 30 países. Voltava para São Paulo 

somente quando José ligava pedindo ajuda sobre algum caso específico. 

Vendeu praticamente todos os imóveis e bens da família, uma vez que não se considerava uma 

pessoa apegada a bens materiais. Manteve sob seu controle apenas 3 (três) apartamentos e 

uma casa de praia na região de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, pois tinha muitas memórias 

desse local e não possuía escritura para que o imóvel pudesse ser vendido. 

Manteve Ana Beatriz morando em seu apartamento na região de Pinheiros, deixou o 

apartamento de São Caetano para ele mesmo morar e um terceiro na Vila Madalena, caso 

houvesse alguma emergência. 

Incentivava a amiga a continuar os estudos e enviava mensalmente uma bolsa para que ela 

pudesse sobreviver sem precisar trabalhar. 

Durante as viagens, Marcos fazia todo o esforço possível para se manter no anonimato, pagava 

tudo em dinheiro, utilizava documentos falsos nos hotéis, não tinha uma página pessoal em 

redes sociais, nem registros de suas viagens. Ele sempre tinha a sensação de que poderia estar 

sendo seguido por psicopatas, por ex-funcionários das empresas ou por algum repórter. 

Procurava sempre ser discreto por onde passava. 

 

*** 

A poltrona definitivamente não era a mais confortável, o sono insistia em não chegar... 

Marcos olhou pela janela do ônibus, já estava em uma grande cidade, havia chegado em 

Santiago, agora faltava pouco para conseguir voltar para o Brasil. 

Faltava pouco para voltar para os seus pesadelos. 
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Laís  

(Vir na estação buscar um outro celular para conseguir falar com esse tal de Marcos? 

Estamos falando com um James Bond e eu não sabia?) 

 

A noite avançava com uma leve chuva de primavera, Laís e José dirigiam rumo a um pequeno 

bar na Vila Madalena. Apesar de ser o primeiro dia que trabalhavam em conjunto, parecia que 

já estavam juntos há 2 (dois) anos, o tédio da convivência já aparecia na relação. Ambos 

aproveitavam o silêncio para viajar nos pensamentos.  

Era apenas o primeiro dia de Laís de volta para São Paulo e já estava tendo uma carga absurda 

de informação, toda vez que ficava em silêncio começava a lembrar que ainda não tinha uma 

casa para morar, que ainda estava em um hotel na Vila Mariana e que suas malas estavam uma 

zona (depois de tê-las revirado durante a manhã para achar o distintivo).  

Tudo parecia uma nova realidade para ela – até algum tempo atrás era apenas uma aluna se 

formando na academia de polícia, agora estava ao lado do seu maior ídolo de volta para São 

Paulo, e apesar de ter chego na posição que desejava, não se sentia feliz. 

Sempre imaginou que quando chegasse o dia que estivesse trabalhando como investigadora ao 

lado de José, ele estaria sorridente, entregando algum “mapa do tesouro” sobre como resolver 

qualquer caso, mas hoje se sentia frustrada – estava ao lado de um senhor inteligente, porém 

visivelmente cansado que logo em sua primeira conversa havia dito que todos os seus casos só 

foram resolvidos pela ajuda externa de um terceiro que gostava de se manter no anonimato.  

(Será que a pessoa que eu admirava era na verdade um farsante? O bom e velho José 

era apenas uma marionete de um terceiro? Ou será que esse outro homem, era um 

Watson... E José o Sherlock Holmes que precisava da ajuda do seu parceiro para chegar 

nas melhores conclusões possíveis?) 

Durante o dia, Laís tentou puxar conversa sobre o misterioso Marcos, mas mesmo 

utilizando todas as suas táticas de persuasão, José se resumia a responder de forma 

simplória, sem grandes detalhes, apenas dizia que ele era muito inteligente, sistemático 

e que tinha um sexto sentido para resolver todos os tipos de crimes. 

 

Quando chegaram na porta do bar, encostaram o carro em uma travessa e logo um 

“flanelinha” veio correndo em direção ao carro, até que observou ser José, e logo 

recuou, pedir dinheiro para olhar o carro de um policial não era algo inteligente a ser 

feito.  



 

 

Laís observou o rapaz e seu instinto de policial dizia que ela deveria ir atrás do 

“flanelinha” para impedir a atuação, mas logo percebeu que José não estava dando a 

mínima para o rapaz e que talvez devesse fazer o mesmo. 

O bar era pequeno, porém aconchegante. Do lado direito da entrada tinha 12 mesas no 

salão e ao lado esquerdo um bar feito de madeira, iluminado por garrafas de whisky e 

lâmpadas amarelas, logo que se sentaram uma garçonete trouxe uma cerveja Skol, 2 

copos e um cardápio para Laís. 

 (Ele deve vir com frequência nesse bar, o “flanelinha” e a garçonete já o conhecem, ela 

o serviu antes mesmo de perguntar. Mas convenhamos, uma cerveja... dirigindo... Onde 

está o respeito pela Lei Seca?) 

_ Eu não faço questão de beber, José, posso ficar com um suco apenas. 

José se mexeu na cadeira de forma despreocupada  

_Você acaba de começar a trabalhar em um local que você disse que que era o seu 

sonho, e ainda assim não quer comemorar? 

_ Até quero comemorar, mas posso ficar contente com um bom copo de suco, e se não 

se importar, posso dirigir o carro na volta. 

José encheu os 2 copos de cerveja, sem olhar para Laís e passou um copo para o outro 

lado da mesa. 

_Garota, você vai perceber que essa cerveja é o menor dos nossos problemas, aproveita, 

bebe um copo, não vamos ficar bêbados com 2 cervejas, e convenhamos, se formos 

parados, ninguém vai implicar com o meu distintivo à mostra. 

(Por que todos são assim? Até os policiais que deveriam ser o exemplo utilizam os 

distintivos para fugir da lei...) 

_. Agradeço, mas hoje terei que fazer uma desfeita José... – Laís falou de forma 

determinada 

_ Como preferir, acho que vai sobrar um pouco mais de cerveja – José começava a virar 

o primeiro copo de cerveja. 

Laís olhava incomodada para José, mas sentia que não era o momento de continuar 

perturbando. 

_ Depois de todo esse “showzinho” para pegar um celular na estação, quando vamos 

falar com ele? 

 _ Agora nós aguardamos... Ele já sabe que estamos com o celular, possivelmente deve 

ligar em breve, ou vir ao nosso contato. 



 

 

_Não era mais fácil ele ter deixado esse aparelho contigo para quando você quisesse 

falar com ele? – Laís novamente tentava esconder a impaciência. 

_ Seria mais fácil... – José aproveitou para dar mais um gole na cerveja – Mas não seria 

o seu estilo, Marcos gosta de xaradas, suspense e afins, ele teve alguns problemas 

complicados na infância, que fizeram com que ele não confiasse em praticamente 

ninguém. Salvo alguns amigos aleatórios, como por exemplo a moça do “achados e 

perdidos”. 

_ Você quer dizer que ele confia mais na moça dos achados e perdidos, do que em você? 

– Laís tentava provocar José, ainda não conhecia Marcos, mas já sentia que o clima entre 

os dois não seria tranquilo. 

_Talvez. Digamos que eu já tinha o número de telefone dele, o celular é apenas a forma 

“segura” que ele acredita ter de falar comigo, o problema de confiança não sou eu, e, 

sim, o departamento de polícia. 

O bar começava a encher, outras nove pessoas haviam chegado ao local, e as conversas 

paralelas começavam a dificultar a audição. 

_Entendi... 

(Essa conversa não vai levar a lugar nenhum)  

_Você tem família, José? 

_Já tive.... 

Laís ficou em silêncio aguardando o complemento da frase, mas após 10 segundos, e 

mais um gole de cerveja, ficou claro que não viria mais nenhuma palavra sem que ela 

pressionasse. 

_ Me conta um pouco mais, por que você fala no passado? 

_ Porque não tenho mais... –  O velho homem parecia ainda mais cansado – Hoje não 

tenho mais família alguma. 

(Definitivamente, chegou a hora de parar com esse assunto) 

Durante o decorrer da noite, conversam sobre diversos assuntos, porém sempre de 

forma superficial, era difícil conseguir qualquer abertura do policial. 

Quando foram embora, José aceitou que Laís levasse o carro até a casa dele, de lá ela 

pegaria um Uber até o hotel onde estava hospedada. A breve conversa sobre família 

parecia ter retirado até as forças para protestar qualquer opinião de Laís. 



 

 

Ao chegar ao hotel já era quase meia noite. Somente quando entrou no seu quarto, Laís 

se deu conta de como estava cansada, parecia que já estava há um mês no novo 

emprego. Seu primeiro dia havia sido pesado: entrevista, fotos sobre assassinatos, bar, 

caça ao tesouro. Tudo estava muito estranho.  

O cansaço mental a estava consumindo, porém o seu físico ainda estava muito alerta. 

Tentou relaxar na cama, mas parecia que o colchão estava dando choque. Decidiu que 

ainda precisava de uma atividade física para conseguir descansar. Resolveu dar uma 

corrida pela Avenida Paulista antes de dormir. 

A cidade parecia diferente para Laís, os dois anos que havia passado no Sul a deixaram 

habituada com cidades menores onde as pessoas simplesmente dormiam de noite. 

Voltar para uma megalópole, onde a cidade simplesmente não para, era algo estranho 

para ela. Inúmeros indivíduos nas ruas, restaurantes e mercados abertos, luzes de 

escritórios acessas, todos pareciam vampiros nessa “nova” cidade. E como tinha gente! 

Nunca ela estava sozinha, sempre tinham inúmeras pessoas aonde quer que fosse, 

parecia que metade do mundo se encontrava em São Paulo. 

Porém havia uma sensação forte de solidão por trás dos muros de concreto. Todos 

estavam muito distantes, vivendo em seus próprios mundos, de smartphones, livros, 

MP3 e afins. Ninguém parecia querer interagir. 

Após um tempo correndo, Laís parou em frente ao MASP e observou durante alguns 

minutos um grupo de skatistas – não deveriam ter mais de 20 anos, alguns estavam 

sentados filmando, outros bebendo e outros fazendo manobras. Lembrou de quando 

era mais nova e percebeu que nunca havia tido amigos para ficar em rodinhas sem se 

preocupar com o tempo. Ela sempre esteve se preocupando com a carreira, com o 

futuro e com o amanhã, poucas vezes de fato havia conseguido viver o presente. Por 

alguns instantes, quis se sentar com os garotos e deixar a hora passar, sentia que 

merecia um tempo para si mesma, um tempo para são se preocupar com nada. Porém 

rapidamente voltou a realidade. 

Observou quatro dos rapazes que jogavam truco com um baralho. 

_ HÁÁ... Ganhei mais uma... eu estou falando que eu sou o Crupiê? Aniquilei vocês de 

novo. 

Rapidamente Laís caiu na realidade, era por isso que nunca havia sido como as demais 

crianças. Ela sempre se preocupou demais com as pessoas, e sempre quis resolver os 

problemas. Como esses jovens podem estar brincando na rua mesmo sendo a semana 

do assassino? – Qualquer um poderia ser a próxima vítima. Mesmo com a imprensa 

falando a todo momento sobre o psicopata, eles pareciam não se importar e 

continuavam apenas se divertindo. 



 

 

Às vezes gostaria de ser uma pessoa despreocupada, e simplesmente viver a vida, mas 

esse mundo não era para ela, deixou o MASP para trás e voltou para o hotel, ainda tinha 

um importante caso para resolver. 

Voltou para o hotel e foi dormir exausta. 

Não se lembrava de ter sonhado com nada, muito menos de ter dormido, parecia que 

tinha apenas encostado a cabeça no travesseiro, quando acordou com a ligação de José. 

_Você já está chegando? Está atrasada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Felipe Martins 

_ Quem é esse Marcos, Bola? Por que o José está ligando tão desesperado para ele? 

_ Nã-Não sei Felipe... Ele deve ser algum especialista, ou estudioso de psicopatas. 

_ Sim, Bola, não precisa me falar o óbvio, mas será que é o nome dele mesmo? Ele não 

me parecia muito contente em ajudar, será que é um codinome?  

_ Nã-Não sei... 

_ Isso foi uma pergunta retórica, mas vamos descobrir, procure qualquer psiquiatra, 

policial, escritor ou estudioso de psicopatas que se chame Marcos, vamos descobrir 

quem é esse terceiro elemento. 

_ Combinado. – Bola sempre se acalmava quando tinha ordens claras. O homem poderia 

ser um gênio da computação, mas era péssimo em tomar atitudes e lidar com pressão, 

bastava ficar um pouco nervoso para ele começar a suar frio e gaguejar – Vou começar 

agora mesmo. 

_ Muito bom. Por favor, busque todas as informações sobre “Marcos” e sobre a vadia 

loira. Enquanto isso vou trazer uma diversão para nossa noite. 

Felipe saiu do prédio de bola no seu carro, um Voyage Sedan preto extremamente 

filmado. 

O apartamento de Bola ficava no centro da cidade, na região do Anhangabaú. No 

passado essa região havia sido o principal Centro comercial da elite paulistana, onde os 

antigos barões do café, montavam as suas residências, porém com o desenvolvimento 

de outros centros empresariais, como Pinheiros,  Jardins, Itaim, Vila Olímpia, a região 

acabou sendo desvalorizada, virando uma excelente opção para artistas, estudantes e 

pessoas com uma baixa renda, que buscam um aluguel barato para os padrões do centro 

de São Paulo. 

Felipe dirigiu com calma até a Rua Augusta, local famoso pelos bares e baladas. Era 

impressionante como mesmo em um dia de semana a rua continuava extremamente 

movimentada e com inúmeros jovens bebendo e curtindo a noite. 

Escolheu um bar extremamente lotado, famoso pela escuridão e pela quantidade de 

pessoas que o frequentavam, ficou no canto do balcão, local onde tinha uma visão 

privilegiada de todo o bar. 



 

 

Cada vez que iniciava o seu ritual, Felipe se sentia como um caçador espreitando a sua 

próxima vítima, tinha a nítida sensação de ser um leão na savana, procurando a zebra 

que seria a sua refeição.  

Sempre escolhia um local de visão privilegiada, pedia uma tônica com muito gelo no 

copo e ficava observando o movimento.  

Diversos grupos de jovens entravam no bar, alguns com vestimenta afro, outros com 

calças rasgadas ao melhor estilo punk, outros simplesmente com estilos alternativos, a 

Rua Augusta era famosa por conseguir abrigar todas as tribos. 

Após mais de uma hora observando, encontrou um grupo interessante: 5 (cinco) 

meninas que se entretinham com 4 rapazes, era visível que os casais começavam a se 

formar e uma moça começava a sobrar. Ela era deixada de lado, não pela sua aparência, 

afinal ela deveria ser a mais linda do grupo, mas sim pelo seu comportamento, enquanto 

as demais amigas se entretinham na conversa com os rapazes, ela preferia ficar olhando 

o celular e tirando fotos fazendo pose com os seus drinks.  

A moça era loira com cabelos longos até a cintura, aproximadamente 1,70, corpo magro, 

rosto arredondado com olhos verdes, ela vestia um salto fino preto e uma calça jeans 

branca, o decote preto combinava com o sapato e a mini bolsa de brilhantes parecia 

apenas um acessório complementar, pois pelo tamanho, dificilmente caberia alguma 

coisa dentro. 

Os diversos drinks que já havia pedido para beber e tirar fotos a deixavam levemente 

alterada, já estava no quinto drink, desde que Felipe havia começado a contar, porém 

mesmo após o álcool, continuava sem dar abertura para nenhum rapaz. 

Felipe observou que os casais começavam a se beijar e procurar cantos escuros do bar 

para esquentar ainda mais os beijos, e a loira voltava para o balcão, afim de pedir o seu 

próximo drink, como um excelente observador, Felipe já havia percebido, que toda vez 

que ela pedia a bebida para o barman, ficava meia hora enviando e escutando áudios, 

antes de realmente prestar atenção em seu copo, colocar um “boa noite cinderela” em 

sua bebida não seria uma tarefa difícil. 

Assim que o barman serviu a bebida e se virou para atender o próximo cliente, Felipe 

teve a oportunidade que precisava, avançou até o copo e colocou a droga na bebida da 

moça. Ela continuava tão interessada no celular que não teve a menor suspeita. Após 

alguns goles, já começava a ficar sonolenta e fora de si, tentou andar para chamar as 

amigas, mas já começava a tropeçar nas próprias pernas. Era a oportunidade que Felipe 

precisava para se apresentar e se oferecer para leva-la para casa. Apesar de algum 

esboço de reação da jovem em não querer ir, seu corpo já não tinha mais força e 

começava a seguir o que Felipe fazia, bastou abraçar a moça e se retirar do bar como 

um casal apaixonado para que ninguém percebesse o que estava acontecendo. 



 

 

Quando chegou no carro, a moça já estava praticamente apagada, colocou-a no banco 

da frente, prendeu o cinto de segurança e dirigiu em direção a casa de Bola. 

Para Felipe, todo o processo era uma arte, desde a escolha do bar e da vítima até o 

transporte que iria fazer com ela – não poderia ter qualquer erro ou descuido. Se a 

polícia parasse o seu carro, a sua namorada estava dormindo porque bebeu demais, mas 

estava utilizando o cinto de segurança, ele era o motorista da rodada, por isso não tinha 

uma única gota de álcool no sangue. 

Felipe pegou o celular e ligou para o Bola 

_ Bola, estou chegando me ajuda a subir. 

 _ Ok, Felipe, te encontro na garagem. 

Quando Felipe estacionou o carro, Bola já estava ao lado da vaga, fumando um cigarro, 

era nítido o olhar de empolgação do seu parceiro.  

Abriu a porta do carro e pediu a ajuda do Bola para carregar a moça, eles a subiram 

abraçados em 3, como se fosse uma velha amiga que havia bebido demais, levaram-na 

para um quarto escuro no apartamento de bola e a deitaram na cama. 

Toda a atenção nesse processo era necessária, Bola e Felipe haviam preparado o quarto 

de todas as formas: 4 câmeras de visão noturna foram posicionadas filmando a cama, 

todas as paredes foram pintadas de preto e a janela tampada, era importante que fosse 

impossível a moça ou alguém que visse um dos vídeos descobrir o local. 

Ao lado direito da cama eles tinha uma mesa de madeira em formato de cavalo que eles 

utilizavam para amarrar as moças de bruços com as pernas abertas, no lado esquerdo 

da cama havia um X de madeira para prender as mulheres com braços e pernas abertas, 

e o rosto de frente para uma quinta câmera. 

As amarras eram feitas de couro e ferro, para que a pessoa não tivesse a oportunidade 

de escapar. Atrás da porta haviam alguns chicotes, um prendedor para a boca e mais 

alguns objetos de tortura. 

*** 

A primeira garota que estupraram era uma jovem da universidade, ela era 

extremamente estudiosa e recatada, nunca saía com os amigos. Na primeira vez que 

frequentou uma festa universitária, acabou bebendo demais, e, ficando inconsciente, 

Felipe e Bola aproveitaram para retirá-la da festa e levar para o mato, onde Felipe 

chupou o seu corpo enquanto Bola assistia tudo. Essa era a primeira vez que a dupla 

cometia um estupro, porém não tiveram coragem de realizar uma penetração, sentiam 

medo, receio que a garota pudesse acordar.  



 

 

No dia seguinte ao estupro, eles temiam que houvesse alguma denúncia na polícia ou 

reitoria da universidade, porém a garota não denunciou nada, ela simplesmente sumiu 

da universidade, talvez por medo ou vergonha.  

Foi fácil perceber que não ocorreu denúncia e não iria ocorrer, o mundo vivia em uma 

sociedade onde ser estuprada ainda era vista como culpa da mulher e não da pessoa 

que realmente cometeu o ato.  

A impunidade do crime gerou apenas mais vontade de continuar. Sentiam que eram 

invencíveis. 

Cada vez que Felipe e Bola voltavam a atuar, eles refinavam e melhoravam mais os 

métodos. Na segunda vez, optaram por levar a moça para o apartamento de Bola e 

manter a garota desacordada, enquanto Felipe estuprava ela, dessa vez ele fez questão 

de penetrar a moça utilizando preservativos. 

Assim como da primeira vez, eles abandonaram a garota em algum ponto da cidade, e 

novamente não ocorreu nenhuma denúncia. Era tudo o que precisavam para se 

encorajar ainda mais com a “diversão”. 

Após estuprarem a segunda garota, um sentimento de frustração ficou na cabeça de 

Felipe, ele queria ver novamente o rosto da moça desacordada, queria poder se lembrar 

do sentimento, da adrenalina e do tesão de ter a garota sob seu comando. Precisava ter 

esse sentimento a todo momento, desejava as imagens e o vídeo da sua dominação, na 

hora que quisesse. 

A vontade aumentou ainda mais, quando vasculhando a Deep Web, Bola descobriu que 

vídeos de estupro com garotas reais poderiam valer um bom dinheiro. 

Decidiram que da próxima vez, iriam utilizar máscaras e torturar as moças filmando para 

que os vídeos pudessem ser comercializados. 

A terceira moça foi capturada em uma boate. Ela havia perdido a consciência enquanto 

tomava algumas doses de tequila, os “amigos” a deixaram em um canto enquanto 

voltavam para a festa. Felipe aproveitou a situação para levantá-la e sair abraçado, como 

se fosse o melhor amigo ajudando a moça. Quando chegaram no apartamento de Bola, 

vestiram máscaras de palhaço e prenderam a moça na cama, aguardaram-na acordar, 

colocaram uma meia na boca, com mordaças, e a torturaram. Enquanto Felipe fazia toda 

a operação sexual, Bola filmava o ato e a cara de sofrimento da garota. Apesar de bem 

amador, o vídeo valeu um bom dinheiro na internet. 

Após cansarem de se satisfazerem, doparam a garota e a deixaram vestida como se nada 

tivesse acontecido em um ponto de ônibus na Zona Leste. 



 

 

Temiam que dessa vez alguma denúncia pudesse ser realizada, mas novamente não 

ficaram sabendo de nenhuma notícia na imprensa.  

A cada novo estupro, eles se especializavam mais. Colocaram isolação acústica no 

quarto, uma vez que descobriram que os gritos aumentavam o valor dos vídeos, 

diversificaram a quantidade de objetos de tortura, uma vez que estes deixavam o vídeo 

mais dramático.  

_Bola, termina de prender a moça no cavalo, hoje essa loira vai sofrer... 

_Do jeito que você está hoje, você vai matar ela. 

_Não, Bola, não vou matar, mas que ela vai pagar pelo que a puta loira fez hoje, ah sim, 

ela vai pagar.  

A sessão durou toda a madrugada, deixaram marcas com os chicotes em diversas partes 

do corpo, Felipe se sentia fazendo sua obra prima enquanto escutava os gritos na moça. 

Após estar exausto dos abusos, Felipe a apagou novamente com o clorofórmio e 

mandou Bola vesti-la e se livrar do corpo antes que ela acordasse novamente. 

Esse vídeo ficou completo, vai ser uma excelente lembrança além de valer muito dinheiro 

para os compradores certos... 

 

 

 

José Carlos 

Os dois dias seguintes à morte da prostituta evoluíram sem grandes novidades, ele a sua 

nova parceira, Laís, ainda tentavam se entender. Apesar da grande admiração por parte 

de Laís, ela teimava em questionar e brigar em toda conversa, José sentia que ela deveria 

ter algum prazer sádico em discutir qualquer tema. 

 Pesquisando um pouco sobre o passado da nova policial, não foi difícil perceber porque 

ela não tinha muitos amigos – “extremamente correta” e “dura como uma rocha”, foram 

as expressões utilizadas para descrevê-la, um antigo parceiro chegou a chamá-la de 

“cachorro louco”, uma vez que quando ela decidia correr atrás de alguma coisa, ela 

seguia até a última consequência e dificilmente aceitava mudar de opinião. 

José se lamentava por não ter percebido esses “detalhes” em Laís. 

Os dias passavam e nada de Marcos ligar, ou atender as ligações.  



 

 

José se sentia frustrado por ter ido até o terminal, pegar o celular e ficar aguardando 

uma ligação que não sabia se algum dia iria chegar. 

Tentava manter o controle e a angústia, mas a tensão de saber que a qualquer momento 

poderia receber a notícia de mais morte do Crupiê o deixava maluco. 

José e Laís haviam visitado o necrotério para dar mais uma olhada o que tinha restado 

do corpo da prostituta, não restavam muitas partes, os cachorros haviam comido a 

maior parte do corpo, olhar para os pedaços de carne amontoados na maca era 

realmente difícil de se acostumar. 

Os furos permaneciam nítidos, mesmo com o tempo passando. 

Após inspecionarem o corpo da moça, José e Laís foram ver os cachorros. 

Descobriram que ao chegar no canil, os cachorros foram mortos. O que deixou José 

furioso, rendendo uma boa discussão e quase a demissão do veterinário que autorizou 

o abatimento dos Pitbulls. 

Enquanto os cachorros estavam vivos, poderiam ter dado mais alguma pista, porém 

mortos, dificilmente serviriam para alguma coisa. 

 

Os dias continuavam se passando de forma longa, José sabia que como um bom 

parceiro, deveria mostrar a cidade para Laís e fazer uma recepção mais adequada. 

Porém não tinha capacidade de se concentrar em lazer, a todo instante o caso 

continuava perturbando sua mente. O que estava levando esse serial killer a matar, e 

qual a relação dos furos. Sempre tinha um porquê, sempre tem algum motivo, mas José 

se sentia incapaz de encontrar a ligação, nem o perfil do indivíduo havia sido possível 

traçar, uma jovem branca de boa família, um cowboy pobre, moreno, de origem simples, 

uma senhora, um fazendeiro, uma prostituta, nenhum deles tinha qualquer ligação 

entre si, era quase impossível traçar algum plano ou perfil de atuação. 

Eles continuavam a analisar as fotos em sua sala, mas a mente de José já estava longe, 

começava a se lembrar das experiências passadas. Todas as vezes que sua frustração 

com o trabalho crescia, ele voltava a se lembrar das péssimas experiências de vida, e de 

como ele havia se distanciado da pessoa que mais amava. 

 

*** 

José sempre havia se dedicado muito à carreira, o que fez com que sua filha Carol se 

distanciasse dele no passado. Hoje ela vivia em Natal, no Rio Grande do Norte, longe 

dos seus olhos. Através de algumas conversas com colegas de polícia havia escutado 

Comentado [NV13]: Mas ele era famoso, não? 



 

 

boatos de que ela estava para se casar, mas nada que fosse confirmado. Já faziam 6 anos 

desde a última ligação, desde a última conversa. Ele havia tentado se reaproximar 

inúmeras vezes, mas isso só gerava mais distanciamento. 

José conseguia se lembrar como se fosse ontem da última briga que tivera com a sua 

filha, a garota não se conformava de ele querer sair com outra mulher, mesmo sabendo 

que já eram três anos desde a morte da sua esposa.  

José havia começado um romance com Luana, uma linda enfermeira, que ele havia 

conhecido enquanto visitava um parceiro no hospital. A moça tinha pele morena clara, 

estatura baixa, um sorriso safado no rosto e um jeito simples de falar, o cabelo castanho 

escuro tinha algumas mexas loiras que a deixavam mais atraente. 

Desde o primeiro dia que olhou para a mulher, sua filha não apoiou o namoro. Carol 

insistia em dizer que ela não o amava, e só estava com ele para uma aventura, porém 

José estava loucamente apaixonado pela nova namorada, Luana tinha o dom de seduzir 

um homem com palavras e principalmente com atitudes na cama. 

Durante 2 anos José havia vivenciado o luto e dedicado seu tempo em tentar conciliar a 

carreira na polícia e a filha adolescente, porém a filha já era adulta com seus 18 anos, e 

Luana tinha a capacidade de fazê-lo viver experiências que até então acreditava ser 

possíveis somente em filmes pornôs. 

Por mais que Carol insistisse no término, José não conseguia deixar de sair com Luana. 

Hoje, passado o tempo, ele percebia que sua filha não estava totalmente equivocada, a 

beleza e charme de Luana haviam cegado o bom e velho policial.  Em uma discussão, 

entre Luana e Carol, ele havia tomado o partido da amante e vendo o quão exaltada sua 

filha estava, chegou a dar um tapa nela. 

Essa lembrança ainda o atormentava todas as noites. Como pode ser tão cego por uma 

mulher a ponto de permitir que seu relacionamento com a pessoa mais importante de 

sua vida fosse distanciado? Ainda conseguia se lembrar de como Carol havia sido uma 

criança linda, do primeiro dente nascendo e caindo, dos machucados, das primeiras 

palavras..., porém hoje tudo parecia muito distante. Ele não podia mais ver a filha, todas 

as doces memórias pareciam ser de uma outra vida. 

Após a Briga, Carol se mudou e nunca mais ligou, a filha apaixonada havia adquirido um 

grande ódio pelo pai. 

A ausência de Carol fez com que o seu relacionamento com Luana esfriasse. Não ter a 

concorrência da filha pela atenção do policial simplesmente eliminava o tesão da 

namorada. Não demorou muito e eles se separaram. Fazendo com que a vida de José 

seguisse mais solitária do que nunca. 

 



 

 

Durante os últimos 6 anos ele havia tentado visitar a filha 3 vezes, e em todas as ocasiões 

não fora recebido. A sua pequena princesa, simplesmente, não queria mais olhar em 

seus olhos. 

Sempre que entrava em seus pensamentos, José voltava a se perguntar: “será que esse 

era o seu destino? Terminar sozinho esquecido por todos?” 

*** 

 

_JOSÉ! – Com um susto, ele voltava à realidade – O seu celular, não vai atender...? 

Pelo tom de voz de Laís, o celular deveria já estar tocando por algum tempo. 

_Sim, claro, desculpa. Estava preso nessa fotografia. 

O policial retirou o celular do bolso, e percebeu que não reconhecia o número. 

_Alô, quem está falando? 

_ Boa tarde, investigador José, aqui é o policial Teixeira, desculpa incomodar, mas acho 

que o Sr. deveria vir até aqui. 

_Até aqui aonde? O que aconteceu? 

No fundo, José podia sentir que haviam encontrado a sexta vítima. 

O policial explicou que estava no topo de um prédio na região da Avenida 25 de Março, 

zona central da cidade, e que haviam encontrado mais um corpo que deveria ter sido 

obra do Crupiê. 

Sem questionar muito, José e Laís se dirigiram para o local – a segunda morte da semana 

havia chegado. 

Dirigiram em silêncio, sabiam que um homem havia sido encontrado no topo do prédio, 

mas temiam pensar sobre o estado em que ele poderia estar. 

Quando estacionaram na rua para subir no pequeno prédio, o cheiro os assustou, 

mesmo da rua era possível sentir um forte odor de carniça, alguma coisa estava se 

decompondo naquele local... 

Antes de subir para o terraço, José averiguou toda a entrada do prédio. 

(Como era possível que um prédio comercial na região central de São Paulo não tivesse 

câmeras? O assassino deveria ter constatado o mesmo...) 

Quando subiram para o terraço, encontraram 3 policiais, em volta do corpo, todos com 

cara de nojo e pena do morto. 



 

 

O cadáver era de um homem negro, nu, de aproximadamente 40 anos.  Pelo estado das 

unhas e dos dentes, deveria ser um mendigo, ou algum viciado em crack.  

O corpo estava em um local estratégico do telhado, onde o sol batia em todos os 

horários do dia, quem o havia matado, queria ajudar na decomposição. Ele estava sem 

roupas, com ferimentos abertos e o sol batendo, tudo foi pensado para que ele fosse 

devorado rapidamente por urubus.  

 Na parte inferior da batata da perna, era nítido o número 5. 

O jovem policial Teixeira explicou que estava passando na rua em uma ronda rotineira, 

quando sentiu o cheiro horrível, e observou diversos urubus sobrevoando o prédio. 

Sua primeira reação foi achar que haviam realizado alguma macumba ou que alguém 

havia deixado o lixo apodrecendo, porém mesmo assim resolveu investigar.   

Olhou ao redor do prédio comercial e não encontrou nada, quando subiu no terraço, 

quase pulou para baixo ao perceber um cadáver amarrado, sendo devorado por urubus. 

Pelo estado de decomposição, o homem deveria estar a pelo menos uma semana 

naquele prédio. 

_ Vocês já falaram com algum lojista ou com alguém da imprensa? 

_ Não, senhor, quando observamos o número 5 marcado, no mesmo formato das 

demais mortes do Crupiê, optamos por chamá-lo primeiro. 

_ Fizeram muito bem, por favor, vigiem a área enquanto tomamos nota do corpo. 

José estava terminando de dizer a última palavra, quando a porta para o terraço se abriu 

novamente.  Dois homens saltaram em direção a ele e ao corpo, cada um com um objeto 

preto na mão. 

Durante toda a carreira como policial, José se orgulhava de ter reflexos rápidos, e uma 

mão precisa na hora de sacar uma arma. Porém ele sentia que o peso da idade estava 

chegando, José havia escutado a porta se abrindo, sabia que deveria sacar a arma 

rapidamente, porém o seu corpo não acompanhou, conseguiu se virar para os homens, 

mas não na velocidade necessária para impedi-los de avançar. 

Os dois homens conseguiram chegar até eles antes que José pudesse sacar a arma. 

 

 

 

 



 

 

 

Arnaldo 

 

_Boa tarde, Dr. Arnaldo, o sr. Paulo te ligou, perguntou se você não gostaria de ir jantar 

com ele e com a sua esposa. 

Larissa era uma excelente assessora, porém mesmo depois de 7 anos, ela continuava a 

ficar tímida quando o interrompia em algum serviço. 

_Larissa, hoje ainda é quinta-feira, por favor peça mil desculpas para o Paulo, diga que 

no final de semana conseguirei ir. Porém hoje está um pouco complicado. Em véspera 

de eleição, qualquer minuto é fundamental. 

A moça parecia ter ficado ainda mais tímida. 

_ Doutor, gostaria que eu ajudasse repassando os próximos discursos? 

_ Muito obrigado, minha querida, mas hoje não vai ser necessário, o último debate foi 

um sucesso, só vamos pensar nos discursos e debates daqui duas semanas. Hoje eu 

quero repassar as necessidades da cidade. Os técnicos trouxeram as informações que 

eu solicitei? 

_ Eles trouxeram, sim, Doutor, deixaram comigo ontem de tarde. 

_ E eu poderia saber porque eu ainda não os recebi? 

A moça estava ficando vermelha e olhando para os próprios sapatos. 

_Me desculpa, doutor, um segundo e eu já vou buscar. 

(Quanta dificuldade. Como as pessoas não conseguem fazer o mínimo corretamente!) 

Em menos de 1 minuto a moça retornou trazendo 4 pastas e as colocando na mesa de 

Arnaldo. 

_ Pois bem, Larissa, me ajuda, você chegou a verificar os laudos? 

_Sim, Doutor. 

_ E quais informações relevantes você encontrou neles? 

Arnaldo gostava de testar as pessoas e fazer com que elas pensassem, ele sentia que era 

um dever da sua equipe saber tudo o que estava acontecendo e ter boas ideias para 

solucionar os problemas. 



 

 

Os técnicos de saneamento encontraram 7 zonas de risco nas periferias de São Paulo, 

os engenheiros de tra... 

Antes que a moça pudesse concluir a próxima frase, Arnaldo a interrompeu. 

_Espera, 7 zonas de risco? Como assim? Enchentes? 

_Exatamente, Doutor 

_ Quais regiões? 

_ 4 pontos na Zona Leste, 2 na zona Sul e 1 na Zona Norte. 

_ Em algum desses locais mandamos limpar os bueiros, construir lixeiras e fazer as 

campanhas de conscientização? 

Arnaldo começava a coçar a cabeça e demonstrar uma nítida expressão de raiva e 

descontentamento, o que deixava Larissa ainda mais nervosa. 

_ Pelo que eu verifiquei, em 6 das sete zonas nós cuidamos para que não voltasse a 

ocorrer enchentes. 

_ 6 das 7, agora você vem me dizer, um ano depois, já tenho que me preocupar 

novamente? Você tem certeza que as campanhas foram realizadas? 

_ Eu tenho certeza absoluta, doutor. Tenho as fotos e provas de performance de que 

todos os serviços foram realizados, é que infelizmente, a população não cuida desses 

materiais. Pelo que informaram, diversas lixeiras foram danificadas ou destruídas, os 

cartazes foram arrancados com menos de um mês e o povo continua jogando lixo na 

rua, como se as palestras e campanhas de conscientização não tivessem existido. 

Infelizmente, parece que a população não quer aprender. 

_NÃO É POSSÍVEL QUE O POVO SEJA TÃO BURRO. Até um cachorro aprende, se você 

bate uma vez ele para de cometer o mesmo erro. Mas o povo continua jogando lixo nas 

ruas, mesmo sabendo que esse lixo vai ser responsável por entupir os bueiros e as saídas 

de esgoto, e que uma vez entupidas as saídas de água, teremos enchentes e 

consequentemente eles vão perder próprias casas. É ignorância demais para um povo 

só. 

 Após o acesso de raiva, Larissa olhou para o Prefeito tentando dizer algumas palavras, 

visivelmente abalada e sem saber como iniciar. 

_ Fala, Larissa, o que você tem para falar? 

_Me desculpe, doutor, mas se me permite, tenho uma teoria: quando estamos no 

período de chuvas, o povo entra em pânico e começa a se preocupar, mas quando passa 

a época as pessoas simplesmente esquecem e voltam a jogar lixo nas ruas. 
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_Realmente, Larissa, você descobriu a América depois desse comentário. 

O tom irônico no comentário do prefeito deixou a moça ainda mais tímida e retraída. 

_ Por favor, Larissa, peça um orçamento para limparmos novamente esses esgotos e 

prepare uma segunda campanha de conscientização, não é possível que o povo seja tão 

burro que não consiga aprender nada.  

Por mais que Arnaldo tentasse manter o controle, sentia-se impossível. 

_Por favor, continue. Qual o próximo tópico? 

Larissa voltou a falar, mas Arnaldo já estava dividindo a atenção, dos comentários da 

moça com os grupos do What’sApp, que por alguma razão não paravam de apitar. 

_ A companhia de trânsito... – (Todos os grupos mandando o mesmo vídeo?) – ...os 

engenheiros disseram que as ciclovias estão deixando o transito ainda mais caótico... _ 

(que merda de vídeo é esse, será que encontraram um pornô da Bruna Marquezine?) 

Quando Arnaldo abriu o vídeo qualquer atenção que estivesse tendo nas palavras de 

Larissa foi pelos ares, o vídeo era do mesmo repórter que infernizou José na entrevista, 

falando que estava prestes a entrar no local onde estava a sexta vítima. A imagem 

iniciava com o repórter em um corredor escuro, mas logo ele entrava em uma área 

aberta e era possível ver um corpo em decomposição e a policial loira apontando uma 

arma, com um olhar surpreso para o repórter. – Tudo o que eu precisava, agora temos 

uma sexta vítima e todos estão cientes de como encontraram o corpo. 

_Larissa, espera, pare com os laudos, preciso do meu carro para agora, por favor, ligue 

para o investigador José, descubra onde ele está, quero ir falar com ele agora. 

_ Hãã, doutor, se me permite, não acho que seja uma boa ideia... 

_ Você não acha que é uma boa ideia... Por quê? 

_ Tudo que a imprensa precisa é de uma foto sua ao lado de José para colocar a culpa 

no prefeito pela incapacidade de resolução do caso. Quanto mais distante você 

permanecer do policial, melhor para nossa sequência. 

Arnaldo levantou o olhar, deixando os olhos levemente brancos, enquanto pensava nas 

palavras da assessora – Realmente, ser visto ao lado de José pode trazer uma mídia que 

não seria benéfica para esse momento de eleição –, sentiu um pequeno orgulho da 

assessora, sentia que ela estava evoluindo. 

_Você tem razão, Larissa, talvez agora não seja a melhor hora para ter um encontro... 

Larissa esboçou um leve sorriso de satisfação por ter acertado uma decisão. 



 

 

_ Por favor, ligue VOCÊ para José, diga que se a polícia não processar esse repórter, eu 

mesmo irei, quero que seja acusado de interferir em investigações policiais, 

compartilhar informações confidenciais, e qualquer assunto adicional que eles 

desejarem, eu quero esse rapaz com medo de chegar perto da polícia. 

 

 

 

Felipe Martins 

 

Felipe olhou no relógio e já era noite. Fazia 2 horas que estava sozinho em uma sala do 

da delegacia de polícia aguardando para ser interrogado. 

Na primeira hora havia ficado ansioso e relembrado cada uma das palavras que tinha 

combinado com o seu assistente, porém logo percebeu que iriam dar um longo chá de 

cadeira nele. 

Tentou relaxar e relembrar de todos os filmes e seriados que tinha assistido sobre 

investigações policiais e principalmente, sobre interrogatórios. Lembrou que em 

diversos episódios os policiais deixavam os suspeitos aguardando por horas, para que 

ficassem cansados e não conseguissem raciocinar de forma correta, ou ficassem 

ansiosos demais para conseguirem pensar, também se lembrou que sempre 

costumavam trabalhar em dois policiais, policial bom e policial mal, e ficou se 

perguntando, se também iriam atuar dessa forma. Se fossem fazer essa encenação não 

tinha dúvida que a policial má seria a loira, ele conseguia sentir o ódio no olhar dela. 

Felipe olhou mais uma vez para a pequena sala, ficou decepcionado com a aparência, 

gostaria que fosse igual aos filmes americanos, com um grande espelho cego, onde ele 

poderia fingir que estava encarando qualquer um que estivesse do outro lado, mas 

infelizmente a sala não era dessa forma, era um cubículo quadrado, com 4 cadeiras, e 

uma mesa no centro. 

 Duas cadeiras para cada lado da mesa, presumia que uma dupla seriam os policias, e a 

segunda cadeira ao seu lado deveria ser para um suposto advogado, que nesse 

momento, estava vaga. 

Felipe olhou novamente o seu relógio de pulso, e já fazia 2:15 que estava naquela sala, 

a espera o deixava entediado, porém servia para pensar melhor. 

Começou a repassar mentalmente tudo o que havia feito no dia. 



 

 

 

 

Felipe estava sentado na principal sala de reunião de um luxuoso prédio comercial no 

Morumbi, estava participando de uma entrevista com um gerente editorial de uma 

grande emissora de televisão, quando recebeu uma ligação do seu amigo Bola, tentou 

desligar a chamada, afinal estava conversando sobre uma oportunidade única de 

crescimento profissional, porém logo em sequência, o amigo insistiu na ligação, e meio 

que sem jeito pediu licença para o gerente para atender e avisar que retornaria mais 

tarde, porém quando atendeu o telefone, Bola foi mais rápido nas palavras. 

_ Olha o seu What’sApp, URGENTE. 

_ Eu não posso falar, estou em uma reunião importante. 

Felipe tentou desconversar, temia que o amigo estivesse enviando algum vídeo bizarro. 

_ É URGENTE. 

Após a última palavra, Bola desligou o telefone, antes que Felipe pudesse responder 

alguma coisa. 

O gerente olhava com um leve olhar de superioridade e curiosidade –  o que poderia ser 

tão urgente a ponto de a pessoa gritar no telefone e ele escutar do outro lado da mesa? 

_Me desculpe, senhor, um segundo, só preciso ver uma mensagem. 

_Vai fundo, depois do desespero do seu amigo, até eu estou curioso. 

Quando Felipe abriu o What’sApp, percebeu que em 3 minutos o Bola havia enviado 7 

mensagens pedindo a atenção de Felipe, quando conseguiu ler a primeira entendeu o 

motivo da urgência. 

A mensagem dizia que o Crupiê havia feito a sexta vítima, e que José estava indo ver o 

corpo. 

Nas demais mensagens, ele encontrou o endereço e uma breve explicação do que os 

policiais haviam conversado por telefone. 

O olhar de Felipe após ler as mensagens deveria estar traduzindo que algo sério e 

importante tinha acontecido, o gerente continuava com uma curiosidade estampada no 

rosto. 

_E aí? Está tudo bem? Morreu alguém? 

O gerente tentava não esboçar reação. 



 

 

_ Sim. Exatamente isso. 

Felipe raciocinou por 3 segundos se deveria continuar na entrevista ou se deveria correr 

para o local do crime.  

Por mais que a entrevista pudesse ser a chance da sua vida, só havia chegado naquela 

sala por causa das informações privilegiadas do Bola e a sua agilidade em cobrir o caso. 

Ele deveria seguir os seus instintos, a entrevista poderia esperar um pouco, já a notícia, 

não. 

_ Me desculpe, senhor, mas nossa conversa vai ter de esperar, tenho que fazer uma 

manchete extraordinária, se você puder amanhã terminamos essa conversa. 

Felipe percebeu que o olhar de superioridade havia sumido, e o semblante de 

curiosidade estava nítido no homem. 

O gerente havia ficado sem palavras. 

_ Novamente, me desculpe, mas realmente preciso correr. 

(Algo me diz que hoje você vai ver o meu nome nos noticiários). 

 

Felipe pegou sua mala meio desajeitado e correu em direção a porta, estava se sentindo 

cada vez mais o dono do jogo. 

_ Até mais, senhor, e a propósito, tenho um espaço na minha agenda amanhã às 17. 

 Enquanto saía da sala Felipe ligou desesperado para o assistente de câmera. 

Pediu para que ele saísse com o carro do estacionamento e já o encontrasse na portaria 

do prédio. Se ele quisesse ser o primeiro a chegar no local, tudo teria que ser perfeito. 

Quando terminou de descer o elevador e chegou na portaria, a vã já o estava 

aguardando, parada em frente à portaria. Felipe colocou o endereço no aplicativo Waze 

e mandou seu assistente voar em direção ao seu futuro. 

No caminho para o local, Felipe suava frio, era bom o Bola ter escutado corretamente a 

ligação. Se fosse mentira, ele teria perdido a maior oportunidade da sua carreira. Porém 

se fosse verdade, no dia seguinte ele poderia pedir o cargo de presidente da emissora. 

Os 40 minutos de trânsito até o Largo de São Bento serviram para Felipe alinhar um 

discurso com o seu assistente, ele sabia que seria estranho um repórter chegar em 

menos de uma hora no local do crime sem que ninguém houvesse falado nada. 

Explicou que ele havia recebido uma mensagem de um informante, mas que não poderia 

contar para a polícia para não entregar a sua fonte. Então ao invés de utilizar essa 



 

 

versão, deveriam criar uma alternativa, falou que estavam se preparando para visitar as 

ruas da Santa Efigênia, para comprar uma nova lente para a sua câmera. Mas que 

decidiram passar no Mercadão de São Paulo para comer um sanduiche de Mortadela e 

um pastel de Bacalhau, antes de começar as compras. 

Cada um havia comido um lanche e um pastel, sem bebida para acompanhar, e logo em 

sequência foram para a Santa Efigênia, no caminho optaram por sair das vias principais 

para fugir do trafego de pessoas. 

Enquanto caminhavam pelas ruas paralelas, reconheceram o carro de José e sentiram 

um cheiro horrível no ar, então resolveram checar se estava tudo certo no interior do 

prédio. 

Quando jovem, Felipe havia trabalhado como vendedor na Rua 25 de Março, o que fez 

com que ele conhecesse a região com a palma das mãos, hoje esse conhecimento seria 

útil, caso tivesse que passar por algum interrogatório. 

Ao chegarem no endereço que Bola havia informado, Felipe não poderia ficar mais feliz. 

Apenas 2 carros de polícia e o Fiesta preto de José estavam na porta do prédio, não havia 

nenhum carro de imprensa, ele devia ser o primeiro a chegar. 

Pegou o celular e pediu para que seu assistente o acompanhasse, com a câmera do 

celular pronta para fotografar e enviar para algum grupo do What’s App. Uma vez que 

a mensagem estivesse dentro de um grupo, seria impossível controlar para quem ela 

seria reenviada. 

Utilizar as câmeras do celular iria ajudar ainda mais na sua versão de que estavam à 

paisana no local. 

 

Os quatro andares para chegar no topo do prédio foram os mais longos da vida de Felipe, 

o coração estava quase saindo pelo peito com a ansiedade de ser o primeiro repórter 

no local.  

Ao chegar no último andar, havia apenas uma porta os separando do terraço e já era 

possível escutar ao fundo algumas palavras de José dando instruções para os demais 

policiais. 

Felipe pegou o celular e começou a gravar um vídeo, descrevendo a situação. Quando 

estivesse no local do crime, seu único trabalho seria apertar o play, para que o vídeo 

fosse enviado para Bola e outros 70 contatos, tudo estava saindo conforme o planejado, 

só faltava o “Gran Finale”.  

Respirou fundo contou até 3 com o assistente e correram em direção à porta 

procurando o corpo e qualquer coisa que tivesse de relevante. 



 

 

Relembrando a situação, Felipe percebia o quão amador, e o quão sortudo havia sido. 

Se fosse um policial precipitado, ou com sangue quente, poderia ter descarregado a 

arma nele, sem pestanejar. Quem iria criticar um policial por atirar em alguém que entra 

correndo na cena de um crime? 

Mas para sua sorte, Laís se controlou com a arma e o bom e velho José era calmo e lento 

demais para fazer isso, os outros policiais deveriam ser juniores demais para ter 

agilidade de sacar a arma quando necessário. 

Felipe se sentia inconsequente, porém extremamente satisfeito, todo o esforço e o risco 

que havia corrido foram recompensados: ele tinha conseguido filmar rapidamente o 

rosto de José e da loira, e tinha conseguido parar com o celular na direção do corpo, 

com certeza a câmera deveria ter pego alguns bons detalhes do morto em 

decomposição.  

Quando os policiais vieram retirar o celular da sua mão, bastou apertar de leve o botão 

“enviar” e deixar que as redes sociais fizessem o restante.  

Apesar da tensão do momento, Felipe se sentia extremamente ansioso para falar com 

Bola, ele precisava saber a repercussão que seu vídeo havia gerado. 

Após perder o celular para os policiais, teve início a longa jornada de espera, escutou 

José passando ordem para que os policiais averiguassem o prédio, depois a loira desceu 

para conversar com os lojistas enquanto José ficava revirando a área em silêncio em 

busca de pistas. Após cerca de 2 horas, um segundo homem, jovem com calça jeans e 

camiseta preta, que não deveria ter mais de 25 anos chegou ao local, deu um longo 

cumprimento com José, e começou também a investigar a área. 

Diferente do policial que anotava tudo em um pequeno caderno de bolso, o outro 

homem apenas olhava, com uma leve expressão de terror, e não pronunciava nem 

marcava uma única informação.   

Por mais que Felipe tentasse se lembrar, não conseguia saber de onde conhecia o rosto 

do rapaz, se lamentava por não ter o Bola junto para tentar descobrir quem seria esse 

último indivíduo que havia chegado, por alguns instantes ele imaginou que seria o tal 

Marcos, porém era jovem demais para ser especialista em alguma coisa.  

 Após os policiais investigarem toda a zona do crime e a loira retornar para o terraço, 

finalmente voltaram as atenções para Felipe e seu assistente, que aguardavam sentados 

sob a vigia do terceiro policial. 

_O que vocês fazem aqui?  

José falou de forma calma, porém extremamente severa. 

_ Nós viemos investigar o que estava acontecendo. 



 

 

Felipe respondeu rapidamente, antes que seu assistente pudesse querer falar alguma 

coisa. 

_ E por que vocês vieram investigar uma zona de crime, sobre a qual somente eu, os 3 

policiais que estavam aqui e meus parceiros sabíamos? Até onde eu sei, somente nós e 

o próprio assassino, sabíamos que havia um corpo aqui no terraço. 

Felipe respirou fundo, soltou um leve sorriso, e falou de forma descontraída. 

_Na realidade tivemos sorte: estávamos passando no lugar certo e na hora certa. 

Apesar do olhar de dúvida dos policiais, Felipe continuou sua versão. 

_Estávamos andando na rua quando vimos vocês dois descendo do carro e correndo 

para dentro do prédio. Ficamos curiosos. Chegando ao lado do prédio, qualquer louco 

perceberia que tinha alguma coisa errada, estamos na semana do Crupiê, os dois 

investigadores responsáveis pelo caso descem correndo em direção a um prédio com 

um cheiro horrível de cadáver na rua, não precisava ser um gênio para imaginar o que 

estava acontecendo. 

Após concluir a frase da forma mais espontânea possível, Felipe observou a reação dos 

ouvintes, seu assistente parecia estar mais aliviado, os policiais que encontraram o 

corpo já haviam concordado com o seu discurso, José e a Loira mantinham uma nítida 

expressão de indagação, e o último homem apenas observava, sem mexer um único 

músculo, parecia que tentava ver a sua alma através dos olhos. 

José voltou a tomar a liderança da conversa. 

_Rapaz, acho melhor você melhorar o seu discurso, vocês estavam casualmente 

andando na rua e nos viram? Por favor, me... 

O telefone de José começou a tocar, interrompendo o final da frase.  

Felipe ficou feliz de ter ganho alguns segundos a mais para respirar e manter a calma, 

observou que nenhum policial se mexia, apenas José olhava de forma irritada para o 

celular que tocava. 

_ Doutor, não é uma boa hora, estou interrogando... Não é o Doutor, é a Secretária 

dele...?... e precisa falar comigo urgente?... por que ele não vem falar comigo como um 

homem faria? Minha querida, se ele não pode falar comigo, eu não posso falar contigo, 

minha assistente vai te atender. Laís, por favor converse com a Dona Larissa aqui. 

Apesar do nítido olhar de reprovação, por ser chamada de assistente, a loira pegou o 

telefone e saiu de lado para continuar a conversa. 

Após entregar o telefone, José parecia ter acordado de um longo sono. 



 

 

_Pois bem, meu amigo, conte-me novamente o que você estava fazendo na região, sua 

história ainda não me convenceu. 

Felipe tomou um pouco de ar, fez o possível para evitar uma cara de deboche e foi 

retomar a explicação quando a Loira voltou para a conversa com o celular desligado. 

_ O seu nome é Felipe, correto? – antes que pudesse responder, ela emendou a próxima 

frase – Eu quero que o senhor nos acompanhe para a delegacia, você vai ser interrogado 

sobre o caso do assassino dos furos. 

_ Eu vou ser interrogado? Quer dizer que eu sou um suspeito? E assassino dos furos? 

Crupiê soa muito melhor. 

A mulher olhava séria para Felipe, sem esboçar nenhum sorriso. 

(Definitivamente essa mulher não possui senso de humor)  

_ Você pode interpretar como você quiser, se você é suspeito ou não, não vem ao caso. 

Por hora, apensas queremos te interrogar. José, podemos leva-lo para a delegacia? Te 

explico no caminho. 

 

Desde então ele estava na delegacia esperando sozinho na sala. 

Quando estava começando a bocejar, Felipe escutou o barulho da maçaneta abrindo, 

José e a Loira entraram juntos pela porta, cada um trazendo 2 copos de café e se 

sentaram de frente para Felipe. 

José tomou um pequeno gole de café e pigarreou de leve. 

_ Vamos começar? 

 

 

 

 

 

Marcos 

 

O dia de Marcos havia sido extremamente cansativo, tentava relaxar a mente enquanto 

tomava um suco de açaí com guaraná, porém não obtinha sucesso, continuava a ter um 



 

 

turbilhão de pensamentos. Se esforçava para ler as mensagens no celular, mas sentia 

uma dificuldade imensa em entender as conversas, uma vez que se controlava para se 

manter acordado. 

Após alguns minutos de esforço, sem obter sucesso, deixou o aparelho de lado e voltou 

a atenção para o copo de açaí. 

Como de costume, tentou recapitular os episódios do dia, e percebeu que sua mente 

estava beirando a exaustão. 

_Moço, aceita mais um copo de suco? 

_ Por favor, me vê outro exatamente igual, estava uma delícia, e uma coxinha também. 

O suco de Açaí tinha dado alguma energia para Marcos, mas ele começava a sentir os 

efeitos do excesso de leitura e noites mal dormidas. 

 

*** 

Marcos havia retornado do Chile faziam apenas 2 dias, mas não se lembrava de ter 

conseguido dormir, lembrava de alguns breves cochilos entre as leituras, mas era difícil 

ter certeza de quanto tempo, uma vez que cultivava o hábito de trabalhar no escuro e 

de não se focar no relógio. 

Por mais que não gostasse de viajar de avião, o retorno tinha sido tranquilo, voltou 

apenas escutando música e lendo os arquivos que já tinha baixado sobre o Crupiê, 

quando chegou ao aeroporto de Guarulhos em São Paulo, pediu um táxi para o seu 

apartamento no Bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul. Ao chegar no prédio, 

enfrentou o seu primeiro problema; o porteiro estava trabalhando havia apenas 6 

meses, e obrigou Marcos a mostrar os documentos para que pudesse liberar a entrada, 

esse processo rendeu uma boa meia hora de conversa, e a intervenção do sindico. 

O apartamento estava intacto, até o prato sujo com molho de pizza estava no mesmo 

lugar, o cheiro ruim dava para sentir da porta, dentro da pia da cozinha tinha alguma 

coisa parecida com um cogumelo, junto a alguns pratos sujos.  

(Deveria ter limpado a louça antes de começar a viajar, mas como iria adivinhar que uma 

simples viagem para praia iria render 9 meses longe de casa?) 

Ligou para uma empresa de diaristas e pediu para que enviassem uma moça para o local, 

avisou que o local estava um caos, e que se quisessem enviar duas ele pagaria por elas.   

Enquanto tentava se readaptar ao antigo apartamento, aproveitou para traçar suas 

primeiras teorias, afinal conhecia muito bem José e os outros policiais, sempre que 



 

 

alguém de fora do caso chegava para ajudar queriam uma opinião rápida e embasada 

em evidências. 

 Seguindo as premissas básicas, Marcos começou a tentar traçar um perfil de como 

deveria ser o serial killer. Partiu do pressuposto que ele seria um homem, afinal as 

tendências ... masculinas são quatro vezes maiores do que as femininas, e para 

conseguir imobilizar um cowboy e um fazendeiro, a pessoa deveria ser íntima deles ou 

possuir muita força. Ele trabalha com as duas hipóteses, mas acreditava mais na ideia 

de que o assassino conhecesse as vítimas. 

Não deveria ser idoso, nem muito jovem, uma vez que era extremamente meticuloso e 

ao mesmo tempo conseguia utilizar força. Não se tratava de um serial killer 

desorganizado, pelo contrário, Marcos acreditava estar caçando um assassino 

extremamente organizado e inteligente. 

Não deveria ser nem policial nem bandido, uma vez que não havia utilizado armas de 

fogo em nenhum dos crimes. 

Deveria ser de classe média alta, afinal para criar 2 pitbulls, mesmo que enclausurados, 

era necessário um espaço dentro da casa. 

Por mais que Marcos começasse a desenhar as primeiras premissas para tentar chegar 

em um perfil mais conclusivo, ele sabia que ainda faltavam muitas informações 

importantes. 

Até o momento, haviam ocorrido sempre duas mortes por semana, o que gerava um 

terrível senso de urgência, e parecia sufocar os seus pensamentos. 

Se ele conseguisse encontrar a solução do caso de forma rápida e eficaz talvez ainda 

pudesse salvar a vida de mais uma pessoa essa semana. 

Para agilizar a sua pesquisa, resolveu fazer um check-list com as principais tarefas. 

1- Histórico das vítimas – Se a pessoa não estiver utilizando de extrema força, com 

certeza conhecia as vítimas. Em outros tempos, seria impossível encontrar o 

passado de cada uma delas, porém com as redes sociais em crescimento tudo 

ficava mais simples, uma boa olhada em amigos em comum do Facebook ou 

qualquer pessoa que aparecesse nas fotos de 2 ou mais vítimas poderia começar 

a gerar suspeitas 

2- Maneira que as pessoas morreram –  Nunca pode ser descartada a possibilidade 

de estar convivendo com um copiador, ou que a pessoa esteja baseando as suas 

mortes em livros, séries, ou alguma descrição bizarra. 

3- Local das mortes - O fazendeiro, a mulher, a senhora e o cowboy, tinham sido 

executadas em suas próprias casa, porém no caso da prostituta, não, ela tinha 
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sido capturada em algum local da cidade e levada para o Brás. As localizações 

poderiam ter algum significado. 

4-  Histórico do assassino - Existiam mais mortes no currículo do assassino? Esse 

seria o primeiro tópico que ele investigaria, as mortes haviam sido espalhadas 

pela grande São Paulo, nada impedia que existissem outras que não chegaram 

no conhecimento da polícia ou dos grandes veículos de imprensa.  

Durante suas colaborações anteriores, havia aprendido algumas lições 

importantes; uma unha quebrada de um indivíduo rico, na parte nobre da 

cidade, era motivo de atenção e desespero na imprensa, por outro lado, uma 

chacina na periferia não teria nenhuma relevância, somente seria divulgado em 

pequenos jornais impressos. Pensando dessa forma, Marcos teria que retomar o 

contato com pequenos jornais da Grande São Paulo 

5- Prazo das mortes – As mortes estavam ocorrendo sempre 2 por semana, uma 

vez por mês, isso poderia ser causa, consequência ou não significar nada. 

Se fosse causa, o assassino poderia estar atuando conforme as estações da lua, 

quatro semanas poderia ser um indicador, o espaço de um mês, ou até mesmo 

período de gestação de um pato... 

Se fosse consequência, o assassino poderia trabalhar embarcado com período 

de folga de uma semana, trabalhar em eventos, viagens e ter disponibilidade de 

tempo para atuar a cada 4 semanas, o que fazia com que as mortes fossem nesse 

período. 

Por último, poderia não ter nenhum sentido e ser somente coincidência, o que 

Marcos praticamente descartava. Tudo estava sendo muito metódico e bem 

pensado, o assassino com certeza sabia o que estava fazendo. 

Não deveria ser alguém que precisasse se preocupar com dinheiro, uma vez que 

em nenhuma das mortes tinha ocorrido roubo, dinheiro não era um fator 

motivacional, isso praticamente descartava gangues, ou tráfico. 

 

_ Moço, sua coxinha e seu suco, quer ketchup? 

_ Muito obrigado, minha querida, mas não precisa de Ketchup, está ótimo assim. 

Tentar concluir as tarefas do check-list havia tomado um grande tempo de Marcos, mas 

tinha se provado de grande ajuda. 

Em um jornal de bairro da região da Vila Matilde, Zona Leste da cidade, tinha uma 

reportagem falando que esse ano seria o ano do julgamento final, na manchete o 

repórter dizia que a cobra, símbolo místico do mal para várias religiões, estava invadindo 

nosso território, um jovem foi encontrado próximo ao shopping Aricanduva, com mais 

de 15 picadas de diferentes espécies de  cobra pelo corpo, na foto era possível um corpo 

inchado e deformado pela atuação do veneno, por mais que fosse apenas uma 
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suposição, Marcos resolveu investigar mais a fundo essa morte, ligou para o repórter 

que havia feito as fotos do local e contou que era um estudioso de répteis, e que tinha 

grande interesse nas fotos do corpo e das cobras encontradas. 

Com um pouco de lábia e algum dinheiro, não foi difícil convencer o fotógrafo a 

encaminhar todas as fotos do caso. Examinando cada uma, Marcos encontrou o que 

procurava, um olhar desatento jamais perceberia, porém, examinando com calma, era 

possível ver entre todo o inchaço do corpo, 3 dados com 18 furos marcados na cintura 

do jovem. Aquele garoto tinha sido assassinado. 

Durante as demais buscas, Marcos havia fixado suas atenções para 9 casos que 

acreditava ter alguma relevância para suas investigações, 6 se provaram falsos, por não 

possuírem furos, ou por já terem recebido uma solução completa e inquestionável. 

Contudo, os outros 3 casos geraram grandes suspeita em Marcos. 

Em julho uma jovem blogueira de 14 anos havia morrido sufocada quando 

supostamente tentou engolir todos os peixes vivos do aquário de seu irmão, como forma 

de puni-lo por ter estragado seu vídeo.  

Na manchete do jornal, tinha a entrevista de uma amiga de escola que dizia que a garota 

sempre ameaçava o irmão mais novo dizendo que iria comer os peixes dele e fazer um 

vídeo para postar em seu blog. 

A morte foi recebida com muita polêmica e suspeita, uma vez que a garota era famosa 

por fazer vídeos falando de suicídio e no seu corpo foram encontradas diversas marcas 

de suposto flagelamento. Havia cortes cicatrizados pelo braço, 13 queimaduras feitas 

com cigarro em uma fileira milimétricamente reta, na perna direita da garota, alguns 

finos cortes no pescoço e também nas pernas.  

Os pais da garota evitaram comentar sobre os vídeos, mesmo sendo processados pelo 

estado de São Paulo.  

Segundo os promotores, eles negligenciaram os sintomas claros de alterações 

psicológicas da menina, assistindo apenas um vídeo era possível perceber que ela 

precisava de ajuda médica, porém ao invés de levarem-na ao psicólogo, eles 

incentivavam a garota a continuar fazendo novos vídeos, uma vez que ela vinha se 

tornando uma celebridade mirim. 

Tudo parecia como a morte de uma jovem com problemas psicológicos, porém 

enquanto olhava os vídeos da garota, algo chamou a atenção de Marcos – ela possuía 

mais de 50 mil seguidores e tudo que fazia durante o dia era registrado através dos 

vídeos. 

Era possível vê-la fazendo os cortes nos vídeos, dizendo que essa era a forma de 

expressar a dor nessa vida ingrata e insana, que o mundo não era um lugar bom e que 



 

 

ela tinha as maiores dificuldades, porém mesmo assistindo 3 horas de vídeos, Marcos 

não encontrou como ela havia feito os furos com os cigarros, e mesmo ela dizendo em 

alguns vídeos que iria engolir os peixes do irmão como castigo para ele, a garota não 

tinha feito nenhum registro no dia que ela engolira os peixes, colocando em dúvida se 

ela de fato havia cometido um suicídio acidental. 

A autopsia registrou que a menina possuía 11 peixes dentro do estomago e mais 2 peixes 

presos na garganta, totalizando 13 pelo corpo. 

Apesar de não possuir marcações em formato de dado, a menina possuía os furos feitos 

com cigarro e a data da sua morte se enquadrava no padrão, mesmo sem ter certeza ele 

optou por investigar essa morte também. 

Marcos não conseguia ter certeza sobre o que sentia pela garota, uma parte sentia pena, 

outra raiva por a menina ter incentivado outras pessoas através de redes sociais a 

cometerem suicídio. 

As outras duas mortes não deixavam dúvidas de ser obra do mesmo serial killer, porém 

deixaram Marcos intrigado, como José não havia encontrado esses dois casos se eles 

estavam debaixo dos olhos do investigador? O primeiro homem era um antigo assassino 

em série pelo qual José fora o responsável pela prisão, Robert havia morrido também 

em julho, esfaqueado dentro da penitenciária de Tremembé. Além de ser esfaqueado 

no presídio, deixaram uma cabeça de coelho dentro de sua boca, e 13 furos em formato 

de dado. 

A polícia se esforçou para investigar o caso, porém não era estranho que não tivessem 

encontrado nada, afinal dentro do presídio não existem delatores, diversos detentos 

foram castigados e enviados para celas solitárias, porém ninguém soltou o nome do 

responsável. 

A morte dentro do presídio gerou uma grande dúvida na cabeça de Marcos, como o 

Crupiê teria acesso a vítima? Teria entrado escondido em um presídio? Pouco provável. 

Os dados na verdade eram uma marca de uma facção criminosa? Também parecia 

pouco provável, afinal nos outros casos não existiram roubo. 

Seria algum detento? Se fosse como poderia ter matado outras pessoas, se durante os 

meses seguintes não havia tido nenhuma fuga ou condicional.  

Só restava para Marcos a pior das hipóteses: possivelmente algum policial estaria 

envolvido nas mortes. Uma de suas primeiras suposições poderia estar se provando 

falsa, algum policial poderia estar envolvido no crime. 

A última vítima que ele encontrou era um jovem médico que atuava na região de 

Itaquera, ele havia sido morto por picadas de escorpião em agosto e assim como as 

demais vítimas, também possuía a marcação pelo corpo. 



 

 

Após concluir suas investigações, Marcos tinha uma quantidade substancial de mortes, 

novas premissas e deixado de lado alguns padrões – o serial killer já havia matado 3 

pessoas em um mesmo mês. 

Julho – Garota que supostamente cometeu suicídio - 13 furos com cigarro 

Julho – Assassino dentro do presídio – 13 furos 

Agosto – Senhora devorada por Poodles - 2 furos 

Agosto – Jovem morto por picadas de cobras, Aricanduva – 18 furos 

Agosto – Fazendeiro morto cortado a meio com cavalo – 15 furos 

Setembro- Mulher queimada ao meio – 14 furos 

Setembro – Cowboy empalado com chifre de outro – 16 furos  

Outubro – Prostituta devorada por Pitbulls – 3 furos 

Quando terminava de investigar a última morte, percebeu que uma nova matéria estava 

na capa dos noticiários: 

“Encontrada a sexta morte do Crupiê?” 

Na notícia falava que o bravo repórter Felipe Martins havia se infiltrado e espalhado um 

vídeo do suposto local onde encontraram a última vítima. 

No pequeno vídeo era possível ver Felipe falando que apesar da polícia querer esconder 

a verdade, ele estava prestes a entrar no local da última morte. Quando o repórter saía 

pela porta, era nítido que estavam em um local a céu aberto, tinham muitos urubus 

rodeando o corpo e José com mais 4 policiais em volta. 

No fundo do vídeo, enquanto Felipe falava, Marcos conseguiu escutar algumas vozes em 

chinês, o que o fez deduzir que estariam na região central de São Paulo. 

Na mesma hora Marcos ligou para José, questionando onde ele estaria, e assim que 

confirmou o endereço se dirigiu para o local. 

 

*** 

 

Marcos olhou as horas e já passava das 10 da noite, segundo o plano que traçara com 

José e com algumas reclamações de sua nova parceira Laís, eles deveriam estar na 

metade da conversa com o repórter, apesar de se sentir levemente curioso com a 
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entrevista ele não nutria muita esperança de que Felipe fosse o assassino, seria fácil 

demais. Nunca era tão fácil.  

Pensou em ligar para José, mas não era o momento, deveria esperar que eles 

terminassem e acionassem ele, esse era o combinado. 

Novamente, Marcos se sentia só. Por mais que sempre viajasse sozinho e passasse 

grande parte da sua vida apenas com sua companhia, por diversas vezes sentia uma 

carência incondicional, e uma vontade grande de falar e conversar. 

Tentou se lembrar dos amigos que tinha em São Paulo, e se deu conta que apesar de ter 

conhecido milhares de pessoas, nunca se abria com elas, e sempre terminava a noite 

solitário, não tinha amigos de verdade. 

Sua única exceção era Ana Beatriz, mas apesar da vontade de ver a parceira de infância, 

sentia medo de reencontrá-la, afinal qual seria a reação dela depois dele ter sumido por 

meses viajando? Mesmo ele enviando o dinheiro para que ela se sustentasse, ele temia 

que a reação não seria muito boa. 

Aproveitou o final do suco para raciocinar se deveria ir enfrentar a amiga, talvez pelo 

sono em excesso, ou pela energia do açaí, decidiu que iria bater na porta da casa dela, 

afinal também era sua casa. 

Entrou no metro da Vila Mariana e foi até a estação Pinheiros para encontrar a amiga. 

No caminho voltou a se perder nos pensamentos sobre o dia. 

*** 

Pela primeira vez, José estava trabalhando com uma parceira mulher, e extremamente 

linda por sinal, o que fazia Marcos sentir que o trabalho seria extremamente mais feliz. 

Chegou a fantasiar: ele descobrindo o assassino, ela celebrando com ele, dando um 

longo beijo de comemoração, e viajando por alguma praia paradisíaca e dizendo que ele 

era o homem da vida dela. Porém retomou rapidamente para a realidade quando 

percebeu que a moça não dava nenhuma abertura e parecia ter um gênio 

extremamente forte. 

Enquanto estavam ao lado de José, ela parecia querer saber mais do que ele, sempre 

questionando as suas ideias e tentando assumir o controle. Marcos precisou de mais do 

que quatro horas, para que Laís começasse a concordar com alguma afirmação que ele 

fazia. 

José, por outro lado, conhecia sua forma de pensar, apesar de alguns questionamentos, 

sempre entendia rapidamente os seus planos e com poucas intervenções aceitava seguir 

adiante, Laís teimava em praticamente todos os pontos. 



 

 

Enquanto deixavam Felipe esperando para ser interrogado, Marcos explicou o que havia 

descoberto para os dois policiais, mostrou que tinham mais mortes envolvidas no caso 

e que apesar das mortes seguirem dentro de uma mesma semana, já havia ocorrido 3 

três mortes dentro de um mesmo período. 

A morte de Robert dentro do presídio foi a que gerou mais debate entre os policiais, e 

foi onde ele começou a sentir uma leve admiração da policial Laís. Marcos questionou 

de forma simples, porém dura, como José não havia interligado essa morte, uma vez 

que eles haviam sido responsáveis pela prisão de Robert. 

José explicou que quando o Robert foi morto no presídio, quis manter distância do caso 

e que jamais imaginaria que um homem preso pudesse ser vítima de outro psicopata. 

Marcos apresentou as demais mortes e suspeitas que ele tinha, como a garota que havia 

cometido suicídio. 

Após debaterem sobre as supostas novas mortes da lista do Crupiê, voltaram a discussão 

para o corpo no terraço. 

Laís falou a respeito da investigação no prédio e que as pessoas que trabalhavam no 

local seriam de pouca ajuda, uma vez que demonstraram não saber de nada, e que, 

apesar do cheiro horrível, segundo elas, aquela carniça era comum naquela região. 

Ninguém desconfiava que poderia ser de um cadáver ou simplesmente preferiam não 

se envolver em uma investigação. 

As demais conversas renderam muitas teorias e apesar do clima tenso no início. Marcos 

sentia que a relação entre José, Laís e ele já estava ficando fácil. 

*** 

Quando chegou no prédio em Pinheiros – esse pelo menos não tem porteiro para me 

barrar – subiu rapidamente e apertou a campainha do apartamento de Ana Beatriz. 

Após quase um minuto esperando, percebeu que ela possivelmente não estaria em casa, 

já tinha mais de 18 anos, morava sozinha em uma região badalada de São Paulo com 

uma excelente quantia em dinheiro por mês – com certeza estaria em algum barzinho 

rodeada de amigos. 

Começava a se sentir frustrado e burro por não ter ligado avisando da visita –  (seria 

mais fácil fazer uma surpresa, evitaria tempo para ela pensar no sermão –, já estava 

desistindo de encontrar a amiga quando escutou passos do lado de dentro, ao 

destrancar a porta e abri-la, o susto ficou nítido nos olhos de Ana. Por alguns segundos 

ela ficou travada enquanto olhava Marcos na porta, até que voltou para a realidade e se 

jogou nos braços do amigo com um abraço extremamente apertado.  



 

 

Ana Beatriz parecia ter amadurecido consideravelmente desde a última vez que a tinha 

visto. 

 O cabelo negro como ônix havia crescido descia de forma levemente encaracolada pelo 

ombro, havia uma mecha verde no lado esquerdo do cabelo, que combinava com seus 

olhos também verdes, o corpo de Ana parecia ter tomado mais formas femininas, e 

apesar do rosto angelical, agora já parecia uma mulher adulta, utilizava uma blusinha de 

alça preta colada ao corpo e  uma longa saia vermelha florida, em uma das orelhas 

utilizava um pequeno brinco de argola e na outro havia uma pena, que a deixava com 

uma aparência levemente selvagem. 

Depois de um longo abraço e algumas lágrimas, começou uma sessão de tapas. 

_COMO VOCÊ PÔDE SUMIR POR 9 MESES??? 

_Desculpa... 

Apesar dos gritos da amiga, Marcos tentava apenas manter a calma. 

_DESCULPA? VOCÊ DESAPARECE POR 9 MESES, ME MANDA UMA OU OUTRA 

MENSAGEM APENAS E AGORA VOLTA COM ESSA CARA LAVADA? 

_Eu... Bem... Estava confuso e precisava de um tempo pra mim... 

_UM TEMPO? SE QUISESSE UM MALDITO TEMPO ME AVISASSE QUE EU TE COMPRARIA 

UM MALDITO RELÓGIO, VOCÊ DESAPARECEU... O QUE VOCÊ FEZ DE TÃO IMPORTANTE 

NESSE TEMPO? 

Antes que Marcos pudesse responder alguma coisa, Ana Beatriz continuou a falar em 

um tom mais suave. 

_Humm... Agora acho que entendo porque minhas amigas ficam tão bravas quando os 

namorados pedem um “tempo”... Homens... MAS VOCÊ AINDA NÃO ME FALOU: O QUE 

VOCÊ FEZ NESSE TEMPO? 

_ Para falar a verdade, nem eu sei ao certo, viajei, viajei e viajei, tentei conhecer o 

máximo de lugares e pessoas, e principalmente esquecer dos meus pesadelos e, bem... 

dos casos anteriores que ajudei... 

_ Por mais que minha vontade seja de te enfiar a mão na sua cara, acho que consigo me 

esforçar para te entender. Fiz diversos mantras para que você conseguisse dormir e 

esquecesse esses casos que tanto te perturbam. Mas precisava sumir? Não mandar 

notícias justo para mim? 

_ Desculpa... Como sempre, pisei na bola contigo. E obrigado pelos mantras, apesar de 

não acreditar muito, eu agradeço, Aninha. 



 

 

_ Não tem que acreditar, CACETE. Se tô falando que fiz e que funciona, só aceita... 

_ Você costumava ser mais delicada... 

_ E você costumava ser mais protetor. Me deixar sozinha por 9 meses? 

_Me desculpa... 

Apesar da emoção inicial da conversa, Ana Beatriz voltava a recuperar a respiração e 

ficar mais tranquila. 

_ Conseguiu encontrar a paz que tanto procurou? 

_ Em partes, acho que sim 

_ Vamos, sai dessa porta e entra logo na nossa casa, não quero acordar os vizinhos. 

(Você gritou alto o suficiente para acordar o bairro inteiro, e agora se preocupa com os 

vizinhos?) 

Ana sentou no sofá feito um indiozinho e Marcos se sentou de frente, ficaram alguns 

instantes apenas se olhando enquanto tocava no rádio uma música relaxante. 

O apartamento estava um pouco diferente de quando moravam juntos, Marcos 

lembrava das paredes menos decoradas e com menos objetos, agora haviam alguns 

símbolos de meditação, uma estátua de Ganesha e outra de Buda na estante da sala. 

Um tapete vermelho com desenho de elefante dourado enfeitava o chão, sua cortina 

persiana preta, tinha sido substituída por uma cortina amarela com um desenho do sol 

nascendo, o apartamento havia ganhado muitas cores... 

Aninha começou a balançar o corpo para frente e para trás, como sempre fazia quando 

estava nervosa e ansiosa... 

_ O que você tem para me contar, Ana? Você visivelmente está nervosa... 

_ Vou te contar um pensamento um pouco triste, mas extremamente sincero da minha 

parte. Quando começaram a ocorrer as mortes do Crupiê e ninguém encontrava o 

assassino, eu fiquei feliz.... 

_ Você ficou feliz? Como assim?! 

_ Sei que é um pensamento horrível, afinal pessoas estão morrendo – Ana balançava 

ainda mais o corpo – Porém por outro lado, tinha certeza que você iria voltar, sabia que 

seria uma questão de tempo até você voltar a me procurar. 

 

 



 

 

Laís 

_Boa noite, Sr. Felipe Martins. Como você sabe, sou o investigador José e essa ao meu 

lado é a policial Laís. Hoje encontramos mais uma vítima de homicídio, supostamente 

do assassino dos furos, idolatrado por alguns repórteres como “O Crupiê”. – José falava 

de forma clara, alta e confiante, agora estava lembrando o investigador que Laís 

admirava – Nenhum Mandado foi enviado, e nenhuma comunicação, tirando a nossa, 

foi encaminhada para a polícia, me responsa com a verdade: como o Sr. encontrou o 

local do crime? 

Apesar da pressão exercida por José, Laís sentia que o rapaz continuava tranquilo e 

confiante, teriam que pressionar mais para que ele entregasse alguma informação 

relevante. 

_Como eu disse na primeira vez que fui perguntado por vocês, nós estávamos na região, 

porque iríamos comprar uma lente para nossa câmera na Santa Ifigênia, porém optamos 

por almoçar um sanduíche de mortadela no Mercadão de São Paulo e comer um pastel 

de bacalhau, no caminho de volta observamos vocês entrando de forma estabanada no 

prédio, resolvemos conferir. 

_ Vocês comeram um pastel de bacalhau e um sanduíche de mortadela, bastante 

comida, não? E quanto custou cada um? 

(Hummm... interessante, José vai querer se certificar se eles de fato estiveram lá). 

_ Eu comi um sanduíche e um pastel e meu parceiro também, apesar de não ser grande, 

sou bom de prato. 

_E quanto deu a conta de vocês?  

(José segue sondando para depois checar as informações, preciso marcar cada resposta 

no meu caderno). 

_ 68 reais e alguns centavos, se me lembro bem. 

_ Vocês pagaram com cartão? 

_Não, tudo foi pago com dinheiro. 

_ A conta foi repartida por vocês? 

_ Não, eu paguei ela inteira. 

(O parceiro falou exatamente a mesma coisa, que Felipe havia pago a conta, achava que 

tinha sido com cartão, mas não tinha certeza) 

_ Vocês entraram no mercadão pelo portão principal? 



 

 

_ Não, acessamos pelo terceiro portão de embarque e desembarque, sempre gostei de 

acessar por ali, da uma visão privilegiada dos pescados, minha área favorita. 

_Então se nós checarmos na câmera de vigilância, possivelmente iremos ver vocês 

entrando pelo portão 3? 

(Preciso verificar as câmeras do portão 3) 

Enquanto anotava, Laís tentava observar qualquer sinal de nervosismo no rapaz, mas 

ele continuava extremamente tranquilo e respondendo às perguntas de forma leve e 

descontraída. 

_ Se tiverem câmeras naquele setor, que particularmente duvido muito que existam, 

sim, vocês vão ver. 

_Vamos verificar... E me conta, você foi o criador do belíssimo nome “Crupiê”, correto? 

Apesar de manter a voz séria, a ironia era nítida na voz de José. 

_ Foi eu sim, acreditava que esse serial killer merecesse um nome adequado. 

_ Então resolveu chama-lo de Crupiê, porque conforme você falou em uma entrevista, 

ele é que está dando as cartas. 

(Se continuar assim, acho que o José vai perder o controle antes do repórter) 

Felipe pensou alguns segundos antes de responder, mas concordou com a afirmação,  

_Eu devo ter dito algo parecido em uma das minhas entrevistas. 

José ficou em silêncio, apenas observando as reações de Felipe. Laís decidiu que havia 

chegado a hora de começar a demonstrar que ela era a policial má do interrogatório. 

_Felipe, lembra de mim? Já conversamos um pouco durante uma entrevista sua. Se bem 

me recordo, você estava falando justamente sobre do “Crupiê”, correto? – Antes que 

Felipe pudesse responder, Laís já emendou a continuação – É engraçado como você fala 

desse psicopata, ele parece ser um Deus, para você, não é? – Novamente Laís utilizou 

apenas uma pergunta retórica – Mas convenhamos, ele também seria um Deus para 

mim, se eu não tivesse fama, nem emprego fixo, e por causa dele tudo mudasse. Sem 

dúvida, ele seria um Deus para mim. 

Felipe apenas olhava fixamente para Laís, com um pequeno sorrido de deboche no 

rosto. 

_Procurei me informar sobre sua carreira jornalística, e descobri, que sua ascensão 

meteórica no mundo das notícias foi graças a esse psicopata... Olhando de fora, me 

parece uma grande sorte, não é? 



 

 

_Diria que não. Foi apenas a primeira oportunidade real para demonstrar minha 

capacidade; convenhamos, até então, nunca tinha tido uma verdadeira oportunidade 

(Se couber a mim, você nunca mais vai ter nenhuma oportunidade) 

_ Oportunidade de mostrar o seu grande dom jornalístico, quase um dom divino esse, 

não é? Afinal que sorte a sua de estar no local certo na hora certa? 

_ Coincidências acontecem... 

José soltou um pequeno pigarro e retomou a conversa, apesar da pressão que Laís 

tentou colocar o repórter continuava extremamente tranquilo. José jogou um pequeno 

dado na mesa, e retomou as perguntas. 

_ O que esse dado significa para você? 

(Ele preparou o interrogatório sem alinhar boa parte das perguntas comigo, ele e Marcos 

devem ter ficado planejando enquanto pediram para eu checar os relatórios de autópsia. 

Por que não me deixaram realmente fazer parte da equipe?) 

_ Nada, me parece apenas um dado. 

_ E no que você pensa quando visualiza esse dado? 

_ Em nada demais, me lembra do jogo Banco Imobiliário que eu jogava quando era 

criança. 

(Mostrar o dado. Se ele for mesmo o Crupiê, e o dado realmente fizer algum sentido pra 

ele, deveria gerar alguma emoção ou algum tique, visualizar o dado nas mãos de outro 

homem, porém nada parecia mudar na expressão do rapaz). 

José olhou para Laís e começou a bater os dedos de leve na mesa, como se pensasse em 

qual seria o seu próximo movimento em uma partida de xadrez. 

Laís aproveitou para colocar um pouco mais de pressão no rapaz, se levantou da cadeira 

apontou os dedos para o rosto de Felipe e recomeçou a falar. 

_Felipe, podemos começar a falar sério nessa mesa? Deixe-me ver se entendi bem, você 

conta uma história sobre mercadão, pasteis e lanches, mas o seu assistente, que tivemos 

o grande prazer de entrevistar, nos contou uma história totalmente diferente. Ele não 

falou nada de pasteis nem lanches. 

Por alguns milésimos, Felipe parecia ter ficado levemente surpreso, porém logo voltou 

ao seu tradicional sorriso. 

_Olha, se meu assistente se esqueceu do que almoçamos e contou uma história 

diferente, pode apostar que ele deve estar passando mal de medo, ou com visões de um 



 

 

mundo paralelo, recomendo conversar novamente quando ele estiver mais tranquilo... 

As coisas aconteceram como eu falei, gastei o valor que eu falei para vocês e comi o que 

eu disse que comi, ele possivelmente esqueceu do almoço porque fui eu que paguei a 

conta, ele tem esse péssimo habito de esquecer das coisas. 

(Ele mantém a mesma versão, não titubeou em nada) 

José se levantou da sala, bateu duas vezes na porta e voltou a se sentar. Após alguns 

segundos, Renata, a assistente de José, entrou na sala carregando uma grande caixa de 

arquivo, apesar do visível, Renata não demonstrava nenhuma expressão facial. Após 

deixar a caixa na mesa, pediu licença e se retirou da sala. 

_ Você sabe o que temos aqui dentro? 

_ Não tenho ideia, José. 

(Apesar de estar tentando demonstrar falta de interesse, era visível a curiosidade de 

Felipe) 

_Pois bem, aqui dentro temos alguns objetos nos quais eu gostaria que você desse uma 

breve olhada. 

José começou a retirar objeto por objeto da caixa. 

Primeiro ele retirou um berrante feito com chifre de touro no qual era possível ver 

marcas de sangue, em sequência ele retirou 2 coleiras, uma consideravelmente grande, 

outra pequena, depois uma grande faca de caça curva, um serrote com manchas de 

sangue, um par de algemas, uma prateada, outra preta com manchas de queimadura, e 

por último um grande martelo com manchas vermelhas. 

José colocou cada objeto com extremo cuidado na mesa, e depois recomeçou a falar. 

_Você sabe o que são esses objetos? 

_ Não, senhor. 

_Faz ideia do que sejam? 

_ Imagino que eu possa presumir, apesar de ter medo de arriscar. 

José parecia satisfeito com as respostas e com o olhar de Felipe – pela primeira vez no 

dia o rapaz parecia estar perdendo o controle. 

(Trazer os objetos que remetem as cenas do crime... Novamente não me colocaram no 

plano) 

_Pois bem, tenho certeza que você pode presumir, mas fique tranquilo, vou explicar o 

que cada objeto significa. 



 

 

José se levantou da cadeira com calma, e começou a pegar cada objeto e falar sobre 

eles. 

_Esse belo berrante infelizmente está danificado e manchado com uma quantidade 

razoável de sangue, sangue esse extraído do anus de um jovem cowboy, morto por um 

serial killer qualquer. Você sabia, que levamos quase meia hora só para conseguir retirar 

o chifre de dentro do rapaz sem danificar ainda mais o corpo? Junto com sangue, saíram 

fezes e um pedaço do intestino. 

(Felipe parecia estar ficando abalado e com cara de nojo. José estava sendo genial, a 

forma de descrever e enfatizar cada processo... para induzir Felipe a ficar abalado. Se ele 

for o Crupiê, deve soltar algum trejeito importante) 

_ Essas duas coleiras, foram utilizadas por poodles e pitbulls. Olha, rapaz, não sou de ter 

medo, mas admito que esses cachorros me deram um frio na espinha. Imagino a dor 

que as mulheres sentiram ao terem as peles dilaceradas por esses animais demoníacos. 

Como alguém criaria cachorros simplesmente para comerem a carne de humanos? Esse 

sujeito deve ser muito perturbado. 

(Acho que nosso convidado vai precisar de um balde para vomitar...) 

_Curioso como esse objeto que deveria ser utilizado somente pela polícia hoje é 

utilizado por crianças em brincadeiras, por casais em sessões de sexo e afins. Essas 

algemas estavam nos braços da mulher que teve metade do seu corpo queimado. 

(Olhando para as algemas e escutando as palavras de José, é possível ver o suor de Felipe 

escorrendo pela testa e escutar seu sapato batendo no chão, ele está começando ficar 

ansioso. A algema deve ter despertado alguma lembrança? Ou ele estava simplesmente 

passando mal?) 

_Essa faca foi utilizada para cortar o corpo do homem que você viu no telhado hoje. 

Observe o formato curvo, feito para facilitar a profundidade do corte. 

_Essa marreta, creio que você saiba para que foi utilizada, tivemos uma morte não 

registrada para a imprensa onde um homem esmagou a cabeça de outro com ela. 

(Felipe parecia surpreso e ainda mais enojado, o rapaz começava a ficar branco). 

_Por último, temos esse grande serrote, ele foi utilizado para cortar o fazendeiro ao 

meio, infelizmente não conseguimos trazer a linha utilizada pelo assassino para costurar 

o dorso do homem no corpo do cavalo, ela poderia contri.... 

Felipe desmoronou da cadeira e caiu desmaiado no chão. 



 

 

 Laís pensou em socorrer o homem, porém o prazer de ver o jovem repórter passando 

mal falou mais alto, ela optou por largar o corpo na sala enquanto conversava do lado 

de fora com José. 

 _Você acha que ele realmente está passando mal? 

_ Não vou dizer com 100% de certeza, Laís, mas aposto que sim, a forma que ele estava 

observando os objetos enquanto eu falava, cada vez mais pálido... Não parecia ser a 

reação de alguém que assassinou as vítimas. 

_Será? Reconhecer os objetos, lembrar do momento que ele cometeu os atos... Pode 

ser que tenha gerado essa reação nele. 

_ Pode ser. Mas não acredito. Vou tentar te convencer da mesma opinião... Enquanto 

eu mostrava os objetos, o que você conseguia pegar das expressões corporais dele? 

_Como assim? 

(Isso seria uma nova espécie de teste?) 

_Tão simples quanto. Quando mostrei berrante, o que você sentiu nele? 

 _Nojo, ele parecia estar ficando pálido e sentido ânsia. 

_ Concordo, tive a mesma impressão, mas se ele foi realmente o assassino deveria sentir 

nojo, por algo que ele mesmo fez a sangue frio? Talvez. Depois mostramos as coleiras, 

o que você percebeu nele? 

_Novamente ânsia, e apesar de querer parecer confiante, um leve medo no olhar. 

_ E eu novamente concordo com você. Uma curiosidade, você sentiu alguma dúvida no 

olhar dele? 

_ Não... acho que apenas ânsia e medo. 

_ Pois bem, essa foi uma sugestão do Marcos para o interrogatório: colocar falsos 

objetos. Os cachorros encontrados não tinham coleiras, essas coleiras foram compradas 

por Renata em um pet-shop a duas ruas daqui. 

(Não é possível... Eu sou a parceira dele, e ainda assim ele prefere manter segredos. 

Novamente Marcos... ele é que é o gênio da investigação) 

_Entendi. Uma pista falsa. Quando você mostrou as algemas ele parecia ter ficado 

nervoso e um tanto quanto desesperado. 

_ Sim, também tive a impressão que ele ficou um pouco abalado, por isso não descartei 

100% ele como um suspeito, mas se eu não estiver equivocado, diria que ele apenas 



 

 

possui alguns interesses sexuais por dominação e algemas, não acho que estão de fato 

relacionados ao caso. 

_ As algemas foram da cena do crime? Ou você trouxe de algum sex-shop? 

_ Elas são verdadeiras. A faca e o martelo são falsos, já o serrote é verdadeiro também. 

_Entendi, mas com qual morte você quis relacionar o martelo? Ninguém teve uma 

cabeça esmagada – Laís temia estar deixando sua indignação com a falta de informação 

aparente. 

_ Com nenhuma. 

José mostrava um leve sorriso de satisfação no rosto. 

_ Mas para que você quis fazer isso? 

_ Ora, simples. Se você que trabalha comigo, ficou curiosa, imagine um repórter 

qualquer. Acho que teremos um pouco de paz por enquanto, ele não vai descansar 

enquanto não encontrar alguém com uma cabeça esmagada por um martelo. 

 

Após meia hora, Felipe acordou e foi liberado para voltar para a casa, Laís já estava 

exausta do longo dia na capital paulista, porém novamente se sentia elétrica demais 

para pensar em descansar. Não conseguia esquecer do corpo no terraço, do susto e da 

vontade (absurdamente grande) de atirar e estourar os miolos do repórter intruso...  

Lembrava de toda a conversa no interrogatório, de como havia sido subestimada por 

José, sendo deixada de lado nos planos do interrogatório, mas acima de tudo, não 

conseguia esquecer da conversa que havia tido com a assistente do prefeito. 

A moça de voz simples e enfática, havia dado carta branca para que Laís tirasse de 

circulação o repórter Felipe. Durante a rápida conversa por telefone Larissa havia 

prometido por pelo menos 3 três vezes a gratidão do Sr. Prefeito caso a policial 

conseguisse resolver o caso ou apresentar um grande suspeito para o público.  

Era uma chance de crescer profissionalmente ainda mais rápido, porém, após o 

interrogatório de Felipe, ela não tinha mais convicção de que o jovem era o Crupiê, toda 

a história contada por ele havia sido confirmada nos mínimos detalhes pelo assistente, 

até quem havia pagado a conta. Poderia ter sido realmente um caso de sorte. 

Após algum tempo lembrando dos acontecimentos do dia, Laís se pegou pensando em 

Marcos. Quem era o rapaz? Tinha uma voz calma e sem muita emoção. Apesar de ser 

extremamente inteligente, não aparentava, o rapaz deveria ter 1,80 de altura, olhos 



 

 

negros, cabelo escuro, pele morena clara e trajava roupas extremamente simples, um 

tênis all-star preto, uma calça jeans e uma camiseta preta sem marca... 

Vestia-se e se comportava como qualquer jovem de classe média baixa, era difícil 

acreditar que ele tinha um Q.I. extremamente acima da média e uma conta bancária 

com mais dígitos do que Laís deveria receber em toda sua vida de trabalho. 

 

Era difícil entender como o rapaz, sem informações internas da polícia, poderia saber 

tanto do caso em tão pouco tempo – se ele não fosse um parceiro antigo de José com 

certeza seria um suspeito. 

 

O sentimento de dúvida e curiosidade incomodava Laís, porém ao mesmo tempo ela se 

sentia atraída a querer saber mais sobre o jovem, a segurança e o conhecimento, de 

alguma forma mexiam com Laís. Marcos sempre parecia estar um passo à frente nos 

pensamentos. 

Laís nunca havia sentido grande interesse por músculos, apesar de acha-los bonitos, ela 

sempre preferiu a inteligência. O que infelizmente fazia com que ela não conseguisse 

deixar de pensar em Marcos. 

Apesar da hora já passar das duas da manhã, Laís resolveu pegar o cartão do rapaz com 

o telefone e adicionar o número no smartphone. 

(Melhor salvar logo antes que eu perca o cartão, ele é um importante contato 

profissional) 

Laís sabia que não deveria entrar em contato com Marcos, mas a mente ativa e o sono 

que não chegava atrapalhavam suas escolhas pelas melhores decisões. 

Resolveu adicionar o número somente por curiosidade. Quando olhou o status dele no 

What’s App, viu que estava marcado como online... 

Durante 5 cinco longos e incessantes minutos, Laís pensou se deveria mandar alguma 

mensagem, por fim resolveu que não deveria mandar mensagem alguma, porém os seus 

dedos não respondiam à consciência, eles pareciam ter criado vida própria e começaram 

a deslizar pelo teclado... 

 

_ Boa noite, Marcos, aqui é a Laís, não estou conseguindo dormir... Você está bem? 

Queria conversar um pouco sobre o interrogatório. 



 

 

Os segundos seguintes pareciam levar uma eternidade (“não deveria ter mandado 

mensagem”) após algum tempo apareceu que Marcos havia visualizado a mensagem, 

porém nada de responder... Laís começava a entrar em desespero (“por que você tinha 

que mandar mensagem para ele?”). Quando Laís já estava quase desistindo de olhar 

para a tela do celular, apareceu a resposta de Marcos: 

 

_Eu estou ótimo, claro que podemos conversar, quer falar por aqui ou quer que eu vá 

até você?    

A resposta encheu o peito de Laís de alegria, e antes que pudesse raciocinar, já havia 

respondido a mensagem para Marcos. 

_ Quero conversar pessoalmente, segue minha localização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOSÉ 

 

(O caso está muito pior do que eu imaginava... Já foram 10 mortes...) 

Um homem morto e deixado no telhado de um prédio, duas mulheres comidas por 

cachorros, uma mulher queimada, um homem empalado, outro partido ao meio, um 

rapaz devorado por serpentes, uma garota que, segundo a suposição de Marcos, havia 

sido obrigada a engolir peixes, Robert, o dentada?, morto com uma cabeça de coelho na 

boca e um médico picado por escorpiões. Qual era o sentido? 

José tomava uma dose de cachaça enquanto assistia uma série de televisão, tentava 

relaxar, mas a mente continuava voltando para o Crupiê a cada instante. 

Já estava no terceiro copo e o relógio passava das 2 da manhã quando uma nova teoria 

começou a surgir em sua mente, assistia uma série chamada “Vikings” e nela, um 

personagem estava sendo jogado em um buraco repleto de cobras para ser devorado, 

e a semelhança com a cena lembrou José da morte do rapaz na Aricanduva e de como 

as mortes poderiam se encaixar com antigas maneiras de matar as pessoas: 

Fazendeiro – Esquartejamento por cavalo, morte comum na Idade média para quem 

atentasse contra a coroa. 

Garota dos peixes – José não conseguia encontrar uma morte clara, somente os piratas 

na era moderna quando jogavam as pessoas ao mar 

Mulher queimada – Idade Média – As Bruxas eram queimadas como forma de 

purificação 

Cowboy e homem do telhado – Idade média, Romênia – Vlad empalava suas vítimas, 

cabeças e corpos eram deixados ao relento ou no topo de castelos, para amedrontar 

os inimigos. 

Serpentes – Utilizado na Europa, conforme havia visualizado na série 

Escorpiões – Utilizados no Egito como forma de punir ladrões, homenageando a Deusa 

Selkis. 

Prostituta e senhora – Em diversas culturas as pessoas tinham o hábito de matar 

senhoras e garotas de programa entregando-as para cães, tigres ou leões. 

Por último, restava apenas o coelho do qual José não conseguia imaginar nem lembrar 

de nenhuma morte que se encaixasse no perfil. 



 

 

Por mais que se esforçasse em tentar encontrar algo semelhante, José não conseguia 

lembrar de nada parecido em nenhuma cultura (Marcos com certeza, vai conseguir se 

lembrar, ele tem um conhecimento único sobre cultura inútil) 

Apesar do horário, José não hesitou em tentar ligar para o jovem investigador, porém 

por mais que ele tenha tentado 3 vezes, o telefone apenas chamou e nada de ser 

atendido. 

José olhou para a escrivaninha e viu a foto de sua jovem filha, na foto ela estava 

sorridente em um balança, não deveria ter mais do que 7 anos na época, a saudade de 

sua pequena era como uma bala em seu peito, por mais que se esforçasse para 

esquecer, todas as vezes que ouvia o barulho do telefone chamando seguido pela caixa 

postal ele se lembrava da sua filha e de há quanto tempo não conseguia falar com ela.  

Tomou o que restava de cachaça em seu copo e tentou encher mais, porém a garrafa 

estava vazia, e junto com ela, sua energia também estava acabando. Dormiu pensando 

em sua nova teoria e de como no dia seguinte começaria a trilhar uma direção na 

investigação com a ajuda de Marcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Marcos 

O relógio marcava 7 horas da manhã, Marcos se levantou da cama do hotel, foi até o 

interfone e ligou para a recepcionista, pediu que trouxessem 2 sucos de laranja, 2 

chocolates gelados, uma xícara de café, pão, queijo e um bolo de cenoura, sentou no 

canto da cama, olhou para Laís dormindo e começou a se lembrar da noite passada. 

*** 

Já estava há algum tempo conversando com Ana Beatriz, quando chegou a mensagem 

de Laís, apesar dos protestos da amiga, que queria que ele descansasse pois estava com 

uma cara horrível, Marcos resolveu sair e ir ao encontro da policial. 

Chegando no hotel, Marcos pediu autorização para a recepcionista, que logo liberou sua 

entrada, o hotel não era 5 estrelas, mas era muito limpo, as paredes com decorações 

simples e sem excessos. Cada andar tinha em torno de 20 quartos pequenos, apenas 

para pessoas que estivessem de passagem pela cidade. 

Quando chegou ao número do quarto, 144, lembrava de ter tocado uma única vez a 

campainha até a porta se abrir. 

Olhar para Laís sem a aparência séria e a roupa rígida de trabalho demonstrava ainda 

mais o quão linda ela era, com o longo cabelo loiro solto e apenas uma blusinha colada 

e um shorts curto era possível ver as belas formas da policial, tinha coxas grossas e 

extremamente torneadas, demonstrando a constante prática de exercícios, a cintura era 

fina e os peitos de tamanho médio, os ombros largos e eretos, o olho azul combinava 

perfeitamente com sua pele clara como leite, olhando-a com calma Marcos se 

impressionava de ela não ter sido atriz ou modelo, tamanha a beleza.  

O encontro de olhares durou quase um minuto, a tensão e o tesão eram nítidos no ar, 

nem Marcos nem Laís conseguiam dizer uma única palavra, apenas se olhavam. 

As pessoas costumam dizer que amor e raiva andam em conjunto, Laís demonstrava 

perfeitamente isso com relação a Marcos. Toda a tensão que haviam passado durante o 

dia vinha se transformando em tesão. 

Marcos começava a querer tomar a atitude, até que sentiu o braço de Laís abraçando o 

seu ombro e sua boca vindo de encontro a sua, o beijo foi longo e quente, seguido pelas 

mãos de Marcos pegando Laís no colo e a levando para a cama do hotel, os beijos logo 

foram ficando mais ousados e descendo para todo o corpo de Laís.  



 

 

Ele conseguia sentir a pele quente, macia e hidratada da moça deslizando por entre os 

seus lábios. Quando chegou aos mamilos sentiu um pequeno arrepio pelo corpo de Laís, 

o que o deixou ainda mais excitado ao sentir o prazer da parceira. 

Marcos não conseguia se lembrar de os dois terem trocado uma única palavra antes de 

começarem o sexo, as preliminares haviam sido maravilhosas, acompanhadas por 

suspiros de prazer, respiração ofegante e arrepios. Após uma longa sessão de beijos e 

carinhos, Marcos sentou na cama com Laís de frente para ele em seu colo enquanto 

sentia seu membro penetrando o interior da amante. O prazer era indescritível e a 

conexão estava estampada no rosto do casal, Laís se movimentava por cima de Marcos 

mantendo o controle da relação enquanto ambos suspiravam e suavam. 

Após mais de uma hora de sexo e prazer, os dois chegaram juntos a um longo orgasmo. 

Mesmo sendo de madrugada, o celular de Marcos havia tocado algumas vezes enquanto 

estavam fazendo amor, porém o prazer do momento havia impedido qualquer um de 

querer atender o telefone. 

 

Agora de manhã olhando as ligações perdidas, a preocupação logo voltou para Marcos, 

José havia ligado 3 vezes, (“algo deve ter acontecido”). Enquanto aguardava que 

subissem com o café da manhã, ele aproveitou para ligar para José. Durante os 15 

minutos de conversa, o policial explicou sua nova teoria e desafiou o rapaz a conseguir 

encontrar o padrão de morte para o coelho.  

Durante os poucos anos de vida, Marcos havia aprendido a nunca repreender nenhuma 

ideia por mais louca que pudesse ser. Escutando a teoria de José, ele não havia achado 

muito real, porém por mais vaga que pudesse ser, ele tinha concordado em pesquisar 

mais a fundo com o intuito de satisfazer o amigo e também de não deixar margem de 

dúvida para perder o sono. 

Porém antes de entrar na teoria de José, ele tinha sua própria investigação programada 

para o dia. 

Após finalizar a conversa por telefone, o café da manhã já havia chegado, montou a 

mesa ao lado da cama e, mesmo relutante, foi acordar a parceira. 

Laís parecia um anjo dormindo, a pouca maquiagem durante o dia, fazia com que seu 

rosto continuasse belo, mesmo após uma longa noite de sexo e sono. 

Acordou com beijos pelo rosto e com carinhos no corpo, aproveitaram o pouco tempo 

que restava antes de Laís correr para o trabalho para saborear um café da manhã em 

conjunto. Apesar do estresse que o dia prometia, por alguns instantes conseguiram se 

sentir em paz e tranquilos enquanto faziam piadas e comiam. 



 

 

Laís questionou Marcos a respeito de ele não ter nenhuma tatuagem no corpo, e ele 

apenas disse que não gostava de nada que pudesse o deixar marcado. 

O sobrenome Praline, também se tornou motivo de piada, mesmo Marcos explicando 

que Praline era uma espécie doce com castanhas francês, Laís insistiu em chama-lo de 

bombonzinho Belga, já que o único praliné que Laís havia comido tinha sido dentro de 

um chocolate Belga. 

 

Após o café da manhã, Marcos se despediu de Laís, pois tinhas seus compromissos para 

resolver, mesmo sob diversos protestos da policial que insistia para ele ir junto com ela 

para o departamento, ou pelo menos explicar onde ia, ele preferiu se manter em silêncio 

por considerar apenas uma teoria. 

Do lado de fora do hotel, Marcos solicitou um Uber com destino a Tremembé, no interior 

de São Paulo. A cidade de Tremembé era linda e tinha a capacidade de renovar suas 

energias, se não fosse pelos motivos que geralmente o levavam a visitar a visitar o local.  

Apesar de ser uma cidade de interior extremamente tranquila, Tremembé é responsável 

por abrigar uma das principais penitenciárias do Brasil onde diversos dos piores presos 

do país estão enclausurados – alguns dos quais Marcos havia colaborado para que 

estivessem lá dentro. 

A penitenciária havia sido fundada em 1948 e durante os mais de 70 anos de existência 

tinha abrigado diversos presos ilustres, como por exemplo o Cabo Bruno, policial 

justiceiro da zona oeste de São Paulo, Nicolau dos Santos Neto, conhecido como o juiz 

Lalau, Mateus da Costa Meira (o atirador do Morumbi) entre diversos outros. 

Toda a energia positiva que a cidade gerava em Marcos era devastada ao cruzar os 

portões da penitenciária, por mais que o local fosse arborizado e bem cuidado, era 

impossível ter uma boa sensação dentro de um presídio. 

Quando chegou na recepção foi recebido com um abraço pelo seu velho amigo 

Leonardo, era um policial de aproximadamente 45 anos que havia se tornado um grande 

parceiro de Marcos após saber que ele havia colaborado para a prisão de alguns 

psicopatas famosos. 

A conversa com o amigo foi bem mais breve do que o esperado, Marcos imaginava uma 

longa conversa para colocar as coisas em dias, afinal já fazia mais de um ano que ele não 

visitava o local, porém o policial foi bem curto nas respostas, demonstrando uma leve 

preocupação, Leonardo conversava com ele de forma rápida, como se tivessem se visto 

a pouco tempo.    

_Dentro da penitenciária, nenhum detento viu quem matou Robert? 



 

 

_ Nada, Marcos, te falei, o rapaz foi encontrado de manhã na sela morto com a cabeça 

de um coelho na boca. 

_ Ele estava passando por problemas com outros presos? Tinha alguma encrenca com 

alguém aqui dentro? 

_ Até onde sabemos não, você entrevistou ele algumas vezes, você deve se lembrar que, 

tirando quando ele estava matando, Robert era uma pessoa extremamente agradável e 

de fácil relacionamento. 

_De Fato. Ele parecia ter mel na boca e evitava ao máximo conflitos. O você acha que 

ele pode ter feito para os presidiários aqui de dentro para o matarem ele dessa forma? 

_ Nós também não sabemos. Quando você ligou não achei que fosse por causa do 

Robert, imaginei que você estivesse atrás do Crupiê. Fiquei até mais confiante 

imaginando que você estaria ajudando no caso. 

_ E quem disse que não estou? Você não reparou que Robert tinha furos em formato de 

dado na pele? 

_ Ele tinha? 

O policial parecia ter ficado intrigado por não se lembrar dos detalhes do corpo. 

_ Ele tinha, sim. Veja as fotos. Acredito que Robert tenha sido uma das primeiras mortes 

do Crupiê, o que torna essa penitenciaria parte fundamental da nossa investigação. 

_ Você está brincando? – O tédio e monotonia inicial da conversa haviam sido 

substituídos por surpresa e ansiedade – mas então você acha que ele entrou aqui? 

_Talvez. Talvez tenha saído daqui, ou simplesmente tem algum cúmplice aqui dentro da 

penitenciária, você não tem nenhuma suspeita? Alguém que você acredite que possa 

ter matado Robert? Alguém que tivesse parentesco com uma das vítimas de Robert, ou 

simplesmente alguém que parecia não gostar dele? 

_ Então, durante um período, eu fiquei com suspeitas no Leandro. 

_ Leandro-Faca-De-2-Gumes? 

_ O próprio, mas depois de um tempo, eu meio que abandonei essa suspeita. 

_ Não poderia ser outro suspeito? Tinha que ser justo o “Faca-De-2-Gumes”? 

Leandro havia feito mais de 20 vítimas no passado e também havia sido preso por José 

e Marcos, ele possuía esquizofrenia e acreditava que cortando o corpo das pessoas e 

rasgando o peito delas com uma faca seria capaz de retirar os demônios das pessoas, 

atuou durante mais de 3 meses na cidade de São Paulo até ser preso. José ainda tinha 



 

 

uma cicatriz do conflito que havia tido com o rapaz. Após a prisão, Marcos havia feito 

algumas entrevistas com Leandro para tentar entender os motivos e aprender um pouco 

mais sobre o rapaz, porém as sessões não haviam tido um grande progresso devido à 

dificuldade do assassino em manter uma linha de raciocínio ou de simplesmente 

conseguir distinguir o real do imaginário. 

_ Por que você suspeita dele? 

_ Após a morte, vasculhamos as celas, encontrei um pequeno canivete no colchão do 

Leandro, ainda era possível ver marcas de sangue, tentei pressionar e interroga-lo, 

porém você sabe a dificuldade que é conseguir extrair qualquer coisa concreta dele, 

acabamos deixando de lado depois de um tempo, afinal era apenas um psicopata morto. 

_Eu posso conversar um pouco com o Leandro? 

_ Você sabe que para ter qualquer tipo de conversa com nossos presidiários, 

precisaríamos ter uma autorização formal do departamento. 

_ Por favor, meu amigo, você sabe que é por uma boa causa, mesmo porque ele não vai 

contar nada para ninguém dessa nossa conversa. 

_ Eu não sei de nada. Eu não deixei você entrevistar ninguém. Se alguém me perguntar 

algo, não sei de nada. Entre lá, mas por favor, seja breve... 

Leonardo terminou a frase levando Marcos até uma sala de interrogatório, após 20 

minutos ele voltou trazendo Leandro algemado e deixando o rapaz preso de frente para 

Marcos. 

Só de olhar para Marcos, Leandro começou a ficar agitado, como se quisesse atacar, mas 

ao mesmo tempo tivesse medo de ficar próximo. 

Leandro era um homem de aproximadamente 30 anos, porte físico magro, olhos fundos, 

e um cabelo preto ralo escorrido pelo rosto, era um tipo de pessoa que apesar de 

estranha não era capaz de amedrontar – até que as pessoas descobrissem o que ele já 

havia feito.  

Ele tinha sido o último caso que Marcos e José investigaram juntos. 

Após diversas mortes, todas com o peito aberto por uma faca, eles começaram a caçar 

o serial killer. Não precisou de muito tempo para Marcos conseguir localizar o suspeito, 

uma vez que ele não seguia um padrão organizado e por diversas vezes deixava pistas 

no local do crime.  

Após a prisão de Leandro, os advogados que defenderam o rapaz quiseram leva-lo para 

o manicômio e não para a penitenciária, alegando clara demência, porém para a opinião 



 

 

pública, em especial para o prefeito Arnaldo, era importante ter o psicopata preso na 

prisão e não em um hospital. 

Durante os primeiros meses que Leandro passou em Tremembé, Marcos realizava 

constantes visitas, com o intuito de entrevistar o rapaz e tentar aprender um pouco mais 

sobre os motivos que o levavam a matar.  

Entrevistar um psicopata religioso e desorganizado era algo novo para Marcos, e havia 

trazido diversos conhecimentos sobre o tema. 

As longas entrevistas de Marcos com Leandro geraram uma certa conexão e até uma 

admiração por parte do assassino, uma vez que ele se sentia importante por ser 

entrevistado por um homem que não era um policial. 

_Boa tarde, Leandro, como você está meu amigo? 

O rapaz apenas se mexeu para frente e para trás na cadeira, com os braços cruzados e 

o olhar para baixo. 

_ Você está bem? Faz algum tempo que não conversamos... 

_Tempo... Faz tempo... Fiquei abandonado... 

_ Jamais, meu amigo. Eu nunca iria te abandonar, só precisei passar um tempo longe... 

Leandro ficava cada vez mais agitado na cadeira 

_ Faz tempo... Muito tempo... O senhor não quis mais falar com nós... 

_ Sempre quis falar com vocês. Tanto que estou aqui de novo. Pelo que me lembro, você 

adora paçoca, quer uma? 

Pela primeira vez, Leandro levantou o olhar para Marcos... 

_ Paçoca... Paçoca é bom...Eu gosto de paçoca... 

Marcos se levantou, foi até a porta e pediu para que o guarda comprasse 3 paçocas na 

máquina de salgados e doces. 

Após um longo minuto de silêncio, o guarda trouxe as paçocas. 

Marcos entregou uma para Leandro e guardou as outras duas, mesmo com o olhar de 

quero mais do assassino, ele preferiu deixar as outras duas guardadas. 

_ Agora você está mais confortável? Está vendo como eu não te esqueci? Estou te dando 

até paçoca! 

Leandro abriu uma paçoca como se fosse a última gosta de água no deserto e a engoliu 

inteira, era possível ver um leve sorriso de satisfação no rosto do rapaz. 



 

 

_Agora que você já está mais feliz, me conte, Leandro, como tem passado os últimos 

dias? 

_ Sozinho... Muito sozinho... Não recebi as missões nem mensagens do senhor... Estou 

perdido... Será que está zangado comigo? 

_Seu senhor zangado contigo? Jamais... Ele com certeza está feliz contigo... 

_ COMO PODE SER??? 

Uma súbita raiva havia tomado posse de Leandro. Por alguns segundos o rapaz tímido e 

perdido havia se tornado um homem intenso e violente. Marcos já conhecia bem a 

característica e tentava ao máximo evitar que ele ficasse irritado. 

Marcos jogou pela mesa uma segunda paçoca, o que fez com que Leandro acalmasse. 

_ Quais missões seu senhor te passou? 

_ Missões... Não posso falar de missões... Meu senhor sempre pede para ser discreto e 

nunca falar de nada. 

_Entendi... Você realmente gosta desse senhor né? 

_ Sim... Ele é tudo para mim... 

_Há quanto tempo ele não vem te visitar? 

_Ele me deixou só... Você deveria saber melhor do que ninguém qual é a sensação. 

Por vezes Marcos sentia que Leandro conhecia mais dele do que ele havia contado. 

_ Você gostava do Robert? 

_ Robert... Robert... Robert... Está morto... Robert... Morto... 

_ Sim, ele está morto... Você ficou triste com a morte dele? 

_ Morreu...Tinha que morrer...  

_ O seu Senhor queria que ele morresse? 

_ MEU SENHOR NÃO QUER NADA, VOCÊ! DEIXA EU FALAR COM O SENHOR, NÃO QUERO 

FALAR COM VOCÊ, QUERO MEU SENHOR! 

Apesar de conhecer a personalidade explosiva de Leandro, Marcos ainda se assustava 

com as súbitas mudanças de comportamento. Passou a terceira paçoca para a mesa. 

_ O seu senhor, foi ele que te proibiu de falar sobre o coelho sem cabeça? 

_ Sim... Foi ele que me proibiu de falar sobre o coelho... 



 

 

 

O restante da conversa não foi tão produtivo, uma vez que Leandro teve mais uma crise 

de fúria e pediu para voltar para a cela. 

Porém a entrevista não era mais necessária, a informação na qual Marcos estava 

interessado já havia sido passada, Leandro sabia sobre o coelho, então ele de fato 

deveria estar envolvido na morte dentro da prisão. 

Agora Marcos precisava entender quem era esse senhor, ou como alguém tinha 

simulado vozes na cabeça de Leandro para que ele cometesse tal crime. 

Após encerrar a entrevista, pediu para que Leonardo levantasse todas as visitas 

recebidas por Leandro, se ele de fato estava envolvido nos crimes possivelmente alguma 

visita o tinha incentivado a matar dentro da prisão. 

Quando olhou para a lista a frustração cresceu em Marcos, até o momento Leandro já 

havia recebido mais de 17 visitas, sem contar as pessoas da própria penitenciária. 

Dentre as 17 de Leandro, nenhum parente, porém diversos médicos e pesquisadores 

haviam conversado com ele. 

Todos interessados no homem que mata pela vontade divina. 

Com a lista de visitas de Leandro em mãos, havia chegado a hora de Marcos voltar para 

São Paulo e curtir um tempo com a amiga Ana Beatriz, ou talvez com Laís. 

 

Felipe Martins 

I CAN’T GET NO... SATISFACTION – “Rolling Stones” 

Já fazia 5 horas que Felipe não tirava o rosto de frente do notebook, começava a sentir 

fome e vontade de fazer as necessidades básicas, mas não conseguia tirar os olhos das 

notícias e comentários. 

Hoje seu nome estava em todos os noticiários, descreviam-no como o repórter que 

expôs a verdade.  

Dentro dos programas, um debate foi instaurado: a atitude de Felipe foi correta? 

Algumas pessoas faziam comentários agressivos, dizendo que ele estava atrapalhando 

o serviço da polícia, e que esse vídeo gerava apenas mais ibope para o assassino e medo 

para a população. Porém a grande massa estava a favor de Felipe, as pessoas diziam que 

todos possuem o direito de saber o que está acontecendo, ou que antes da polícia se 



 

 

preocupar com os repórteres, deveriam se preocupar em prender o assassino. A cada 

novo comentário o nome de Felipe crescia nas redes.  

Por mais que ele já estivesse há mais de 24 horas sem conversar com o Bola, era fácil 

reconhecer a influência do amigo nas redes. Se na vida fora da internet Bola 

praticamente não tinha amigos e nenhuma relevância, dentro da rede ele era quase um 

mito. 

Bola sozinho, conseguia fazer o trabalho de um “bunker” de notícias falsas, mantinha 

mais de 30 perfis e tinha mais de 200 robôs que o ajudavam a divulgar ou sumir com o 

que quisesse, por mais que Felipe acompanhasse o amigo não havia decorado o nome 

de metade dos perfis extremamente bem alimentados pelo rapaz. 

Durante algumas discussões em um portal de notícias, Felipe conseguiu reconhecer 2 

perfis falsos do Bola, debatendo e criando polêmicas entre si. 

A mulher que acusava Felipe de ser um sensacionalista era chamada de Maria, tinha 43 

anos e não tinha nenhum argumento plausível fora os constantes erros de português, 

que diminuíam a credibilidade da personagem, já a moça que defendia Felipe utilizava 

belos textos baseados em Voltaire sobre a liberdade de expressão e os direitos da 

sociedade. Era fácil perceber que a moça jogava a isca para que todos a acompanhassem 

e passassem a ter opinião positiva sobre Felipe. 

Por mais que ele sentisse vontade de falar com Bola e de pedir ajuda para descobrir 

quem seria o rapaz que estava com José, ou sobre como andavam as investigações, ele 

sabia que não era o momento. Assim como eles conseguiram grampear a polícia, ele 

tinha certeza que agora estaria sendo monitorado de perto por todos os policias. 

No último dia havia conseguido a notoriedade que buscava no mundo do jornalismo 

investigativo, tinha conseguido melhorar ainda mais o seu contrato com uma nova 

emissora, e até recebido uma proposta para participar de comercial de televisão, porém 

mesmo assim se sentia infeliz e angustiado. 

Se lembrava do interrogatório e tinha certeza que havia transmitido a imagem correta 

durante praticamente todas as perguntas, tirando o momento em que viu as algemas, 

por mais que ele estivesse tranquilo e tivesse ensaiado para eventuais perguntas, ver 

uma algema semelhante a que ele utilizava nas moças em que torturava fez com que 

seu subconsciente o traísse e ele ficasse nervoso. Precisou simular um falso desmaio 

para tentar encerrar as perguntas antes que se complicasse um pouco mais. 

Felipe detestava ser visto como fraco e essa imagem havia sido transmitida para os 

policiais no interrogatório. 

Ele sentia que precisava se vingar de alguma forma deles. 



 

 

*** 

Os dias se passaram com Felipe recebendo atenção de todos na mídia, sabia que era a 

pessoa mais comentada em virtude dos acontecimentos, porém se sentia 

constantemente incomodado, não tinha visitado Bola desde o dia do vídeo, sabia que a 

polícia o estava seguindo e preferia manter o amigo e o apartamento longe das 

investigações.  

Conseguia se comunicar em breves conversas através de mensagens respondidas para 

os perfis falsos de bola, porém eram sempre disfarçadas por códigos, o que dificultava 

uma real comunicação. 

Sentia falta de “pegar” garotas, tentou sair com uma estagiária que buscava fama com 

o novo homem do jornalismo, porém por mais que a menina fosse linda e fizesse tudo 

para satisfazê-lo, não conseguia ter prazer. A estagiária havia topado ser algemada, 

chicoteada, e até forçada a lamber o seu pé como um cachorrinho, porém a garota 

estava gostando, o que frustrava Felipe. Sentia falta da sensação de perigo, de saber que 

a moça estava lá por ser forçada. O sexo consentido não lhe dava mais prazer do que 

uma simples punheta. 

Felipe precisava de uma nova garota, mas sabia que agora que era celebridade, que a 

polícia estava em sua cola e estava distante de Bola, seria praticamente impossível 

conseguir uma nova vítima. 

Por mais que ele estivesse totalmente desesperado por dentro, tentava manter a 

postura no trabalho. 

 

_Felipe, o diretor quer falar contigo.  

A mesma estagiária que ele havia transado, tinha vindo passar o recado. Por mais que 

ele não ligasse a mínima para ela, a moça continuava babando atrás dele. 

_Ok, já vou... 

Ao chegar na sala do diretor, logo percebeu que algo não estava bem, o homem parecia 

nervoso enquanto conversava com uma mulher de fora da emissora. 

Apesar de aparentar ter mais de 40 anos e Felipe ter uma preferência por mulheres 

jovens, sentiu uma leve atração pela mulher, ela usava um terninho preto, com finas 

riscas de giz e um sapato de salto alto branco, cabelo preso; passava um ar de 

autoridade. 

Por mais que tentasse não pensar, Felipe logo se imaginou pegando a moça em seu 

quarto de tortura. 



 

 

_FELIPE! Está me ouvindo? Você realmente está aqui nessa sala? 

_ Desculpe, estou um pouco cansado hoje, mas estou aqui, sim, o que aconteceu? 

_ Estão te processando e nós da emissora, por consequência, estão te acusando de 

calúnia, falsas matérias e intervir em investigações policiais... 

Felipe já vinha imaginando que a cidade de São Paulo poderia levantar um processo 

contra ele, mas não estava preparado para receber a notícia. 

_Fique tranquilo, Felipe, já esperávamos por isso, nossa campanha de mídia a favor da 

liberdade de expressão já está praticamente finalizada, vamos soltá-la em breve com 

notícias e matérias sobre a importância do jornalismo investigativo. A população inteira 

e por consequência qualquer júri que possa atuar nesse caso estarão ao seu lado. 

(Eles já sabiam que poderia chegar um processo e já se precaveram de tudo. Realmente 

trabalhar com os grandes é mais fácil...) 

_ Essa moça ao seu lado é Stefanie, a principal advogada do nosso escritório parceiro, 

ela vai cuidar pessoalmente do seu caso. 

Felipe ficou feliz de saber que teria horas com a advogada sexy. 

_Esse caso vai trazer ainda mais importância e audiência para nós, pode apostar. 

 

 

 

 

 

 

José Carlos 

Por mais que não gostasse de admitir, o relacionamento de Laís e Marcos começava a 

incomodar, todas as vezes que havia trabalhado com o rapaz, ele era o único ponto de 

contato ter uma segunda pessoa com segredos junto ao rapaz deixava José levemente 

constrangido e enciumado.  

Por mais que durante o trabalho o casal não demonstrasse qualquer relação, eles 

sempre apareciam com novas teorias investigativas, o que deixava José com a sensação 

de estar um passo atrás na investigação. 



 

 

Em menos de um mês Laís havia se provado extremamente ágil e inteligente, ela 

complementava boa parte das teorias de Marcos, deixando o velho policial de lado. 

(Os novos sempre querendo tomar o lugar dos velhos...) 

Pela primeira vez sentia a idade pesando, não tinha mais a mesma energia do casal 

jovem e constantemente se pegava pensando no passado com nostalgia.  

Esse deveria ser o principal sinal de que a idade havia chegado. 

De todas as coisas que Laís vinha assumindo em seu lugar, uma em especial deixava José 

alegre, após a conversa no telhado Arnaldo nunca mais havia ligado para ele, porém o 

Prefeito mantinha contato constante com a sua parceira, já havia ligado algumas vezes. 

Mesmo após ganhar a eleição e ser reeleito, o prefeito continuava incomodado com as 

investigações sobre o Crupiê, deveria estar querendo passar uma sensação de segurança 

no começo do mandato. 

Em geral as ligações pouco incomodavam José, pelo contrário, até o deixavam feliz por 

serem a garantia que sua aposentadoria iria chegar. Porém quando descobriu que Laís 

junto com os promotores da cidade estavam planejando um processo contra Felipe 

Martins, a ira tomou conta do policial. 

Não se conformava com como a policial poderia ter sido tão cabeça dura. 

Por mais que tenha tentado inúmeras vezes conscientizar Laís de que era uma má ideia 

ir contra a imprensa, a moça era jovem e incisiva, quando pegava alguma coisa como 

objetivo, ia até o final, e era nítido que, por mais que não acreditasse que Felipe era o 

Crupiê, queria atingir o jornalista de alguma forma. 

Os jovens sempre tinham grande astúcia e energia, porém pouca sensatez e maturidade 

dos mais velhos, José sabia que Arnaldo estava junto com Laís nesse processo, uma vez 

que Felipe havia feito duras críticas ao seu mandato por causa da segurança.  

Apenas Marcos foi contra, por ser a favor da liberdade de expressão, porém mesmo o 

romance não era capaz de mudar a ideia de Laís, a moça sabia ser teimosa como uma 

mula. 

 

As investigações pouco haviam evoluído, sua teoria sobre as mortes antigas havia lhe 

tomado um grande tempo e não tinha trazido nenhum resultado aparente, o que 

aumentava ainda mais a sua sensação de cansaço. 

Marcos havia gasto boa parte do seu tempo investigando a lista de pessoas que foram 

visitar Leandro, porém havia deixado essa pista de lado após descobrir que nem todas 

as pessoas que entraram na penitenciária haviam sido registradas, Leonardo havia 



 

 

informado que durante os 15 dias que ele havia tirado de férias, nenhuma anotação 

tinha sido feita, o que poderia ter permitido qualquer pessoa ter acesso a Leandro, sem 

registro. 

O único alívio de José era que no mundo digital, ao mesmo tempo que as notícias 

explodem, elas também desaparecem, e após um período sem mortes, a quantidade de 

comentários sobre o Crupiê havia diminuído drasticamente.  

Mesmo ele sabendo que logo viria mais uma morte e os comentários voltariam a crescer, 

José conseguia sentir um alívio momentâneo, o que facilitava suas noites de sono. 

Durante os momentos de descanso, ele começava a sonhar que não existiriam mais 

mortes, que o Crupiê simplesmente iria desaparecer como o Zodíaco, ou Jack, o 

Estripador, por mais que pudesse ser frustrante não encontrar o culpado, seria 

magnífico não ter que sujar as mãos de sangue novamente. 

O dia de trabalho havia sido exaustivo, buscar pistas onde não existiam era algo 

complexo, já fazia quase um mês que buscavam respostas, mas mesmo com a ajuda de 

Marcos, pouco haviam evoluído nas pesquisas, o rapaz parecia ter perdido o sexto 

sentido em alguma das suas viagens. 

Durante a manhã haviam trabalhado juntos no apartamento de Marcos em São Caetano, 

tentavam revisar as provas, mas não conseguiam evoluir, sentiam uma sensação de 

fracasso. 

Almoçaram em um restaurante chamado Cobra de Gelo, que ficava próximo ao 

apartamento. Por mais que José tentasse entender Marcos, não chegava a nenhuma 

conclusão. Ele tinha dinheiro para ir a qualquer lugar que quisesse, mas sempre optava 

por escolhas simples, e sem luxos, eram boas escolhas, mas não esbanjavam o dinheiro 

que ele tinha. 

Por vezes José pensava se fosse ele a pessoa milionária aos 22 anos, possivelmente já 

não seria milionário, ou não estaria vivo. 

Após o almoço, pela terceira tarde consecutiva, Marcos disse que teria que se ausentar, 

ele dizia que precisava ficar mais próximo de uma antiga amiga de infância, que segundo 

ele, era considerada quase que uma irmã.  

Mesmo com os fortes protestos de Laís, José começava a sentir um certo ciúmes por 

parte da sua parceira, Marcos os deixou para visitar a amiga. 

 

Após se despedirem, Laís sugeriu que retornassem para o escritório. 

_ Você está realmente gostando dele, não é? 



 

 

José tentava puxar uma conversa mais pessoal com Laís. Apesar de estar dirigindo, ele 

conseguia sentir sua parceira enrubescendo. 

_Ele é uma pessoa legal, estamos nos entendendo bem. 

 Apesar da disfarçada inicial, José conseguia sentir que Laís queria estender a conversa, 

a felicidade na voz da moça o lembrava da sua filha falando do primeiro namoradinho 

do colégio. 

_ Ele é uma boa pessoa. Apesar das perdas e de viver se isolando do mundo, ele é uma 

boa pessoa. 

_ Ele é meio solitário e misterioso, as vezes... Sei lá, tem momentos que ele parece estar 

comigo, mas depois parece que a mente dele está longe, viajando. 

Como José imaginava, Laís estava querendo ter mais informações sobre o rapaz. 

_Ele possui um Q.I. extremamente elevado, as vezes parece que está pensando sempre 

à frente... E, novamente, teve problemas complexos no passado que o fizeram ficar meio 

perdido, ter uma mãe internada, um pai assassinado. Apesar do dinheiro, a vida não foi 

fácil. 

_Sim, realmente eu entendo, mas, sei lá, ele parece nunca dormir, e quando dorme, em 

sequência acorda assustado. 

 _ Ele tem problema em ver os corpos, uma vez ele me confidenciou que consegue se 

ver no lugar das vítimas, sentindo a dor delas, ou no lugar no assassino, sentindo o prazer 

deles. 

_ Isso assusta um pouco... 

_ Não tem motivos para se preocupar, ele é uma pessoa de paz. Apenas um pouco 

surtado. 

Conversar com Laís fazia José ter uma nova experiência como pai, ele sentia que dessa 

vez não poderia falhar com a sua parceira. 

_ Vou te contar um segredo, Laís, nesse tempo que convivi com ele, nunca o vi se 

interessar e olhar para qualquer pessoa como ele olha pra você. 

Um sorriso foi estampado no semblante da parceira, mas apesar do comentário positivo, 

Laís mantinha o seu tradicional pessimismo.  

_ José, você conviveu com ele quando ainda era praticamente uma criança, ele ainda é 

novo, deve ter começado a se interessar por mulheres recentemente. 



 

 

_Pode ser, mas consigo reconhecer um olhar apaixonado e de admiração, e sinto isso 

muito forte nele quando olha pra você. 

José olhou de relance pelo espelho e conseguiu ver um novo sorriso de satisfação, 

apesar do medo de perder a pessoa que poderia substituí-lo para o seu amigo Marcos, 

ele estava contente pelo casal. 

Dentro do departamento trabalharam até as 21 horas revisando algumas provas até 

receberem a fatídica ligação. 

_JOSÉ... Aconteceu novamente... Parque Ibirapuera... Cocheiro... Por favor... VENHA!!! 

A ligação estava falhando um pouco, mas José não precisava de grandes explicações, 

sabia que o Crupiê havia atacado novamente.  

Vestiu seu terno e junto com Laís se dirigiu para o parque. No caminho tentaram ligar 

para Marcos, porém ficou apenas na caixa postal e as mensagens nemse quer foram 

recebidas, o celular deveria estar desligado. 

O Ibirapuera é o principal parque de São Paulo, conhecido como o pulmão da cidade, 

possui uma área de mais de 1500m², responsável por abrigar lagos, museu, planetário e 

diversas outras atrações. 

Dentro do parque, José tentava imaginar, como um cocheiro poderia ter sido morto, 

sem que ninguém percebesse, afinal sempre havia milhares de pessoas circulando pelas 

trilhas. 

Ao chegarem ao local do corpo, ficou um pouco mais clara a situação: estavam na área 

mais afastada do parque, abaixo de duas grandes árvores, o cocheiro estava pendurado 

em uma corda pelo pescoço, formando uma espécie de forca. 

(Mais uma morte à moda antiga...) 

José tinha recebido mais uma pista de que sua teoria estava correta. 

Os policiais e a guarda do parque haviam feito um grande círculo em volta da área, 

porém ainda assim alguns repórteres e alguns civis curiosos tentavam entrar no 

perímetro. 

José contou 8 oito policiais parados com olhar de curiosos para o corpo... 

(Mais uma noite longa... O segredo é manter a calma e ocupar a todos) 

_Por favor, vocês dois: organizem os guardas para que eles dobrem o perímetro, não 

quero curiosos chegando perto do corpo. Vocês três: busquem refletores, a noite vai ser 

longa, e quanto mais iluminado o lugar, maiores são as chances de encontrarmos pistas. 



 

 

Você: busque o médico legista, vamos precisar de uma análise do corpo. Você: chame a 

perícia, quero tudo que está aqui no parque seja examinada, essa noite está ventando 

bastante, algum resíduo do assassino pode ter sido perdido. 

José já havia conseguido ocupar 7 dos 8 policiais para facilitar a vida dele, faltava mais 

um. 

_Você: nos traga um copo, ou melhor uma garrafa de café, sinto que vamos precisar 

ficar à noite toda acordados. 

Após ocupar todos os policiais, José voltou sua atenção para o crime. 

 A charrete estava parada 300 metros à frente de onde o corpo estava pendurado, o 

cavalo pastava e parecia não ter notado que o seu cavaleiro tinha ficado preso pelo 

pescoço. 

_O que você acha, Laís? 

Apesar de sempre demonstrar grande força, ver um corpo na sua frente ainda a deixava 

um pouco alterada... Laís apenas balançou a cabeça com a pergunta de José e começou 

a olhar o local, primeiro observou o chão, havia marcas na terra pelo caminho percorrido 

pela charrete, no chão havia uma poça de sangue, escorrendo da canela do homem 

pendurado, os furos eram nítidos, formando o número 6, ao lado dos furos tinha uma 

marca roxa na perna. 

As mãos do homem eram ásperas e calejadas devido ao longo período de trabalho como 

cocheiro, porém mesmo habituado a controlar os cavalos pela corda, elas estavam com 

marcas de sangue, como se ele tivesse feito uma força descomunal. 

O rosto da vítima estava roxo, tinha um pouco de sangue escorrendo pela orelha e a 

língua estava inchada entre os dentes. 

_Eu tenho uma teoria... 

José ficava orgulhoso de ver como Laís vinha crescendo em termos investigativos. 

_ Então, por favor, me diga, Laís... 

_ O Crupiê sabia que o cocheiro passaria por aqui. Ele já deveria estar observando os 

caminhos que o velho homem pegava diariamente, pois a corda foi amarrada na posição 

certa, observe que o nó é de tenção e tem bastante corda sobrando, sinal que ele deixou 

um arco largo para que facilitasse a mira. Ele deve ter jogado a corda do topo da árvore. 

Ele teria uma única chance, não poderia errar.  

A charrete deveria estar em velocidade e quando a corda fechou no pescoço ele foi 

atirado para fora, ao ser arremessado, deve ter batido as pernas, por isso as marcas na 



 

 

canela. O rosto está roxo e aposto que mesmo com o impacto o pescoço não quebrou, 

ele sufocou até a morte. 

José apenas concordava com a cabeça enquanto escutava a teoria da jovem policial. 

_Observe as mãos, José... Para o pescoço não ter quebrado, ele deve ter segurado a 

corda antes dela se fechar por completo no pescoço, por isso o sangue e as marcas. 

Apesar dos furos e da maneira estranha que morreu, não parece muito o estilo do 

Crupiê. 

_Por que você acha isso? (Mais uma morte ao estilo medieval e ela acha que não faz o 

estilo dele?) 

_ Ele não se arrisca, dessa vez muitas coisas poderiam ter dado errado, alguém poderia 

ter chego, ele poderia ter errado a corda, o cavalo poderia ter parado, o risco era muito 

grande, ele parece estar começando a ficar descuidado. 

_ Em todas as mortes ele tinha risco... 

_ Sim, mas não sei, essa parece diferente. Eram muitas variáveis. 

José pensou nas palavras de Laís e de certa forma fazia sentido, matar alguém no parque 

do Ibirapuera era um risco alto, ele deve ter tido pressa para finalizar os furos, se isso 

ocorreu ele pode ter dado alguma brecha. 

José se aproximou e começou a observar as mãos do cocheiro, realmente, ele deve ter 

segurado a corda antes da queda, mas por que agora elas estavam soltas?  

Se ele conseguiu segurar, deveria estar com as mãos presas na corda. 

 (Esse velho homem era mais duro do que ele deve ter imaginado, ele teve uma grande 

resistência para morrer, mesmo sem chances de vencer, ele deve ter lutado pela vida) 

Laís havia se distanciado do policial e começava a subir a árvore onde a corda havia sido 

amarrada 

_Os nós foram precisos, esse homem sabia como preparar a forca.   

Apesar das palavras de Laís ecoarem nos ouvidos de José, ele prestou pouca atenção, 

uma nova evidência havia atraído os olhares do policial. 

_Você está com a pinça, Laís? Consegue me jogar ela? 

A moça de cima da árvore jogou para José a pequena pinça dentro de um saco plástico 

para coleta de provas, após arremessar começou a descer a árvore apressada para 

verificar o que ele havia encontrado. 



 

 

Preso em uma das unhas do cocheiro, José encontrou um pequeno fio de cabelo preto, 

olhou de relance para o cavalo, ele era marrom, o fio de cabelo não poderia ser do 

animal, aquele fio de cabelo só poderia ser humano. Essa poderia ser a maior prova que 

ele já tinha encontrado do Crupiê. 

Quando Laís terminou de descer a árvore, José escutou um pequeno grito de espanto. 

_Eu encontrei uma caneta. Aqui, no pé da árvore, José. Acho que pode ser mais uma 

evidência. 

Apesar do corpo e de mais uma vítima, José sentia que finalmente começava a entrar 

na direção correta. 

 

 

 

 

Marcos Praline 

Qualquer noção de hora já tinha ficado para trás, enquanto Marcos jogava videogame 

com Ana Beatriz. Não se lembrava da última vez que havia passado horas jogando, 

porém estava fazendo isso agora e a sensação era maravilhosa. 

Por alguma razão, Ana Beatriz sempre teve o dom de fazer com que ele se sentisse bem, 

sempre conseguia levantar seu ânimo, ela parecia ter uma espécie de conexão com o 

rapaz, tudo que ele gostava ela gostava também. 

Depois que Marcos começou a sair com Laís, seu tempo que já era escasso quase 

desapareceu para ficar com Aninha, somente após fortes protestos da melhor amiga, 

dizendo que ele novamente estava surtando com esse caso de polícia, ele resolveu que 

passaria todas as tardes da semana com ela. 

*** 

No primeiro dia foram fazer uma atividade que a anos não repetiam, foram para o 

cinema. 

O filme escolhido foi uma comédia brasileira, o cinema estava praticamente vazio, afinal 

segunda feira às quatro da tarde poucas pessoas costumam frequentar salas de cinema. 

As risadas com o filme eram constantes, apesar que as maiores gargalhadas foram com 

as piadas contadas no pé da orelha por Aninha, o senso de humor da amiga era 



 

 

fantástico. Por algum tempo, Marcos conseguiu esquecer que tinha um caso a ser 

resolvido. 

Durante o filme em uma cena um pouco mais romântica, sem saber se de propósito ou 

inconsciente, sua mão direita tocou a mão esquerda de Aninha. 

Eles constantemente se abraçavam e brincavam juntos, porém dessa vez o toque foi 

diferente de todos que eles já haviam tido. Não era mais como uma irmãzinha ou melhor 

amiga, mas sim como uma mulher extremamente linda que sentava ao seu lado.  

Rapidamente Marcos afastou as mãos, como se estivesse dando choque, e voltou a 

atenção para o filme. Começou a pensar em Laís, ele estava adorando sair com ela, não 

seria justo nem pensar em outra mulher... (Essa sensação foi apenas uma viagem 

momentânea, Aninha é apenas minha melhor amiga). 

Durante alguns minutos as piadas do filme perderam a graça. Tentava organizar seus 

sentimentos. Quase já não se lembrava de que estava em um cinema, até que escutou 

uma piada de Aninha no ouvido direito, por mais que estivesse distante, não teve como 

não gargalhar e voltar a atenção para o filme, o decorrer da sessão e o jantar correram 

da melhor forma possível, sem pensamentos complexos. 

Na manhã seguinte havia duas chamadas perdidas de Laís. Ela deveria estar uma arara, 

mas se estava brava, pouco demonstrou durante o dia. 

Na tarde seguinte, mesmo sob os fortes protestos de Marcos, que queria ir ao aquário 

de São Paulo, Aninha bateu o pé e disse que não, que hoje ela teria que ir para a 

Universidade, mas que se ele quisesse poderia acompanha-la até a USP e depois fazer 

alguma atividade qualquer. 

Mesmo um pouco emburrado, Marcos aceitou o convite e foi assistir a uma aula de 

astronomia com a amiga, apesar da garota estar estudando artes cênicas, ela disse que 

se matriculou nessa aula e que era fantástica. 

O Professor Santos era jovem e dava a aula com grande vigor, falava bastante e interagia 

com os alunos, tanto que por vezes lhe faltava um pouco de ar entre tantas palavras. 

Marcos começou a observar como Aninha prestava atenção na aula e os olhos da amiga 

brilhando, (Talvez ela esteja cursando a área errada, astronomia parece lhe exercer um 

fascínio mágico). 

_ E ele não se toca... E ele não se toca... 

Por alguma razão, Aninha tinha parado de olhar para o professor e começava a olhar 

feio para Marcos... 

_ E ele não se toca.... 



 

 

_MARCOS, olha para a frente! – Aninha soltava a palavra como uma espécie de bronca 

mas ao mesmo tempo aviso. 

Quando finalmente voltou para a realidade e olhou para o professor, Marcos observou 

que toda a classe estava segurando o riso, e que todos inclusive o próprio professor 

Santos estavam olhando para ele. 

_OPAAA... Parece que nosso visitante finalmente se tocou... 

(Essas palavras são para mim?) 

_Rapaz... eu sei que eu não sou tão interessante quanto a moça do seu lado e que sou 

bem menos bonito do que ela – Enquanto falava o professor fazia algumas caretas 

mostrando que não era nem de perto bonito – Mas se você resolveu dedicar seu tempo 

à minha aula, por favor preste atenção... A garota é lindíssima e vai continuar linda 

depois da aula, já as minha explicações morrem aqui... 

Algum aluno no canto da sala gritou “SEIS HORAS... Hora de Bandejar!” e metade da sala 

se levantou mesmo sem a autorização do professor. 

_ Bom, senhores, e meu caro amigo apaixonado, acho que as minhas explicações sobre 

as principais estrelas das constelações terão de ficar para a próxima, bom apetite para 

quem vai “bandejar” e bom apetite para quem assim como eu vai apenas jantar. 

Enquanto o professor Santos terminava de arrumar seus pertences na primeira mesa da 

sala, Ana acompanhada de Marcos foi pedir desculpas para o professor,  

_ Tudo bem, Aninha, fica tranquila, acho que seu namorado estava hipnotizado por você 

durante a minha aula. 

Marcos conseguiu perceber que Ana estava ficando vermelha de vergonha. 

_ Nós não somos namorados professor, apenas fiquei fascinado com o brilho nos olhos 

dela enquanto o senhor explicava tão bem a matéria. 

Marcos respondeu tentando contornar a situação. 

_ Realmente, isso também me chama a atenção, Aninha realmente presta atenção em 

tudo o que eu falo... A maioria dos alunos nem olham pra mim durante a aula, não é 

mesmo, meu caro bajulador? 

Agora deveria ser Marcos quem estava ficando vermelho. 

_Toma, peguem e aproveitem que estou bonzinho hoje. 

O professor ofereceu uma apostila e duas canetas que estavam na mesa. Marcos pegou 

uma sem entender bem, enquanto Aninha quase saltou pela outra e rapidamente a 



 

 

abriu. Após a amiga escrever alguma coisa no livro, Marcos ficou sem entender bem o 

que estava acontecendo. 

_ Você não vai assinar seu nome na chamada? – O professor parecia um pouco confuso 

com a reação de Marcos. 

_Desculpa... Na verdade, não sou um aluno dessa turma, eu vim apenas como ouvinte. 

_Ah, entendi. Menos mal. Estava curioso se você já tinha vindo em alguma aula, pois 

não me lembrava de você. Uma dica: se decidir ir assistir alguma aula seja como aluno 

ou ouvinte, preste atenção. O professor vai te agradecer. 

Após o comentário, tanto Santos quanto Ana começaram a dar risada, deixando Marcos 

ainda mais encabulado. 

Após a vergonha na sala de aula, tudo correu de forma correta durante o resto da noite, 

jantaram em um restaurante japonês próximo à Avenida Paulista e depois foram para 

casa, essa noite Marcos tinha decidido que dormiria com Laís. 

Chegando na casa da parceira, ele logo percebeu que ela estava encabulada com essa 

“amiga” de Marcos, mas não perguntou muito, estavam mais preocupados em se 

satisfazer e curtir o momento entre 4 quatro paredes. Tiveram uma longa noite de amor. 

Nenhum pensamento sobre Ana voltou a atormenta-lo durante aquela noite. 

*** 

_Marcos, joga um pouco para mim, quero fazer uma pipoca – Aninha estava entregando 

o controle para Marcos e se levantando em direção à cozinha. 

Apesar da curiosidade e vontade de continuar o jogo, Marcos optou por esperar a amiga 

voltar. 

Estavam jogando “What Remains of Edith Finch” um jogo sem grande aventura, porém 

com uma grande carga emocional e uma história fascinante, continuar sem a amiga seria 

privá-la do entendimento do game. 

Já haviam jogado algumas partidas de futebol, luta, corrida e agora estavam no 

suspense. Aninha topava qualquer tipo de jogo e era boa em todos eles. 

Quando conseguiram chegar no final da partida era de madrugada, e novamente, havia 

algumas chamadas perdidas no telefone de Marcos, ele tinha avisado que estaria sem 

celular, mas ainda assim Laís e José ligavam pra ele. 

Como já estava tarde, optou por retornar às ligações apenas no dia seguinte. 



 

 

 Por fim, acabou cochilando com Ana Beatriz encostada nele, ainda com o balde de 

pipoca nas mãos. 

Acordou com o celular tocando. 

_ Bom dia, Marcos, resolveu atender o telefone? 

_Hãã...Desculpa José... Está tudo bem? 

_ Não, não está nada bem... Por onde você esteve? 

A voz do amigo estava com uma preocupação que ele jamais havia sentido 

_Quem mais está contigo, Marcos?  

_  Eu estive jogando vídeo game, você deveria experimentar às vezes, estou apenas eu 

e minha amiga Ana Beatriz, por quê? 

_ Sua misteriosa amiga... Você não saiu ontem? 

_ Não... Passei a noite jogando com ela. Por que essas perguntas José? Parece até que 

eu virei suspeito agora. 

Alguma coisa tinha acontecido, Marcos conseguia sentir na voz de José que algo o estava 

incomodando. 

_Marcos, tivemos mais uma morte ontem – "Entendi, José está estressado por ter tido 

mais uma morte do Crupiê – A morte foi dentro do parque do Ibirapuera, um cocheiro 

foi enforcado. 

_ Dentro do parque? Como ele conseguiu enforcar o cocheiro sem que ninguém 

percebesse? 

_ Ele escolheu um ponto deserto e foi extremamente rápido na execução, apesar de 

suspeitar que você já sabia disso. 

_ Eu já sabia? Como assim José? 

_ Marcos, quando foi a última vez que você foi no parque? 

(Essa conversa está muito estranha... O que ele sabe que não está me falando?) 

_Não sei... Deve fazer anos, por que? 

O telefone ficou mudo por alguns instantes até José retomar as palavras com uma voz 

cansada. 



 

 

_ Marcos, eu estou do lado de fora do departamento, falando contigo e morrendo de 

medo de alguém estar escutando. Mas em nome de tudo o que você fez por mim, achei 

que deveria te ligar. 

_Que conversa é essa, José? 

Encontraram sua caneta e seu fio de cabelo na última vítima. 

_Oi? 

_ Sim, Marcos, pelo visto você se descuidou. Encontraram seu DNA e sua digital no local 

do crime, nesse momento Laís está com o prefeito Arnaldo no telefone preparando a 

coletiva de imprensa.  

Estou te ligando para que você não faça nenhuma bobagem. O seu apartamento já está 

cercado, se tentar reagir os policiais estão autorizados a atirar em você. 

(Minha digital? Meu DNA? Como assim?) 

_ José... Você realmente acredita nisso? 

_ Eu não sei mais no que acreditar, Marcos... Por favor... apenas não faça mais nenhuma 

bobagem... Eu confio em você, mas, convenhamos, você sempre descobre todos os 

psicopatas, dessa vez você não sabia, você simplesmente não chegou na solução do 

crime e desapareceu todas as vezes que uma nova morte surgia. 

(Não é possível que ele realmente acredite nisso) 

_ Eu estava com a minha amiga. 

_ Eu sei... Aquela que você descobriu no cemitério e que nunca apresentou para 

ninguém por achar que ela deveria ser protegida desse mundo. 

Marcos começava a sentir o sangue correr no corpo, como ele poderia ter se tornado o 

principal suspeito? 

_Laís também acha isso? Ela também acha que eu sou culpado? 

_Ela está tentando disfarçar, mas é nítido que ela está mal. Ela tem praticamente certeza 

que você é o assassino, mas ela está decidida a te ajudar de qualquer jeito... 

A cabeça de Marcos estava um turbilhão agora ele estava sendo caçado, ele era a pessoa 

que todos acreditavam ser o Crupiê, tinham provas concretas contra ele, nem mesmo 

Laís, sua querida Laís acreditava nele. 

Precisaria provar rapidamente a inocência, mas como? 



 

 

Olhou para o celular, estava a quase 3 minutos na linha com José... após o impacto da 

notícia, sua mente voltou a funcionar – Ele está te rastreando Marcos, desligue esse 

telefone logo. 

Sem se despedir, Marcos apenas desligou o telefone. Com um salto acordou Aninha. 

_Ana, esse prédio, as câmeras de vigilância, precisamos ter acesso a elas. 

_ Oi... Como assim Marcos? O que aconteceu?  

Aninha ainda estava sonolenta e tentando acordar 

_ Ana, precisamos URGENTE das câmeras de vigilância. 

 _Tudo bem... Já vou pedir...Calma... 

Marcos se perguntava se os 3 minutos que ficaram no telefone havia sido suficiente para 

passar a localização precisa de onde ele estava. 

_ Ai Marcos... Desculpa, teremos um problema... 

_ Qual problema? (Sempre tem algum problema) 

_ As câmeras não estão funcionando, nosso prédio está mudando para portaria 

eletrônica e ficaram de vir instalar faz duas semanas, mas por alguma briga no contrato 

ainda não instalaram nada. 

_Você está brincando... E as antigas? 

_Já foram retiradas...  

(OK, o prédio não vai me ajudar, preciso de outra prova para me proteger. Preciso sair 

daqui antes que cheguem) 

Marcos explicou para Ana o que havia acontecido e que a polícia estava inteira atrás 

dele. Apesar da nítida expressão de preocupação no rosto, Aninha estava empolgada 

com a aventura. Ela puxou marcos para o quarto e começou a vestir um disfarce, colocou 

um bigode falso, uma peruca loira com cabelo longo, uma jaqueta de couro, óculos 

escuros. Quando Marcos se olhou no espelho, praticamente não se reconheceu, parecia 

outra pessoa, apenas o rosto era o mesmo, a amiga não havia tido tempo para maquiá-

lo. 

Desceram as escadas e foram até a garagem, pegaram o Ford Focus que um dia havia 

pertencido ao pai de Marcos. O carro estava extremamente bem conservado. 

Quando ia sentar no banco do motorista, Aninha falou que não, que ele deveria ir no 

porta malas, já que estavam caçando ele, mas ela não. 



 

 

A moça assumiu o volante e Marcos foi para o porta malas. 

Enquanto ela tirava o carro, Marcos se perguntava quando ela havia aprendido a dirigir. 

Ao chegarem na rua mesmo preso dentro de um cubículo escuro, Marcos conseguia 

sentir a agitação. Sirenes policiais, passos apressados, a rua deveria estar um caos. 

Sentia-se feliz por estar no porta-malas, mesmo disfarçado, seria arriscado sair de lá. 

Apenas quando estava dentro do porta-malas, Marcos percebeu que não tinha ideia 

para onde a amiga o estava levando. 

Seria algum local seguro? Existia algum local seguro? 

 

 

 

 

 

Arnaldo Freitas 

_ Você não pode fazer isso Sté, você sabe que eu estou atrás desse infeliz. Eu quero a 

cabeça dele, não posso ficar contra você... Não contra você. 

A promotoria de São Paulo e a polícia haviam entrado com um processo contra Felipe, 

conforme Arnaldo havia solicitado. O rapaz vinha ficando muito mais quieto, conforme 

ele imaginou que fosse ocorrer. Tudo estava indo dentro do padrão desenhado. Até 

chegar a notícia de que a advogada de Felipe seria Stefanie.  

A princípio, Arnaldo achou que fosse ser simples, apenas uma ligação para sua ex-

amante seria o suficiente para que ela desistisse da possibilidade de defender o 

repórter, porém Arnaldo havia se esquecido de como Stefanie sabia ser teimosa e de 

como ela gostava da sua profissão, já estava há meia hora tentando convence-la, porém 

sem sucesso. 

_Bom dia, Arnaldo, tudo bom? A policial Laís está na linha, parece ser sério. 

_ Essa conversa também é séria... Avise que depois retorno. 

Arnaldo voltou a sua atenção para o telefone 

_Sté, me escuta, esse repórter não vale o esforço, diga que você tem uma viagem, ou 

podemos arrumar um caso mais importante para você, mas esse não. 



 

 

Apesar do tom autoritário que Arnaldo havia utilizado com a secretária, a moça 

continuava parada na porta. 

_Me desculpe, Dr., mas segundo Laís, eles descobriram quem é o Crupiê. 

Por mais que Stefanie pudesse ser a pessoa mais importante na vida de Arnaldo, aquela 

era a notícia que ele estava esperando escutar. Pediu desculpas para Stefanie dizendo 

que iria ligar mais tarde, mas que agora precisava realmente atender uma ligação. 

A morte do cocheiro havia acabado com a noite de Arnaldo. 

Estava desde às 5 horas da manhã se preparando para a tempestade que seria o seu dia. 

Uma vez que o prefeito recém-eleito com um forte discurso de segurança não conseguia 

prender um único homem. 

 Chegar para a imprensa com o nome do psicopata em mãos, logo na manhã seguinte, 

seria mais do que extraordinário. 

_ Bom dia, Laís, vocês descobriram o nome do Crupiê? 

_ Bom dia, Arnaldo, sim. Temos convicção e provas de que encontramos o verdadeiro 

psicopata. 

(Eu imaginei que ela fosse estar com um sorriso no rosto, mas ela parece tão triste) 

_ Quem seria a pessoa? Já mandaram prender?  

_ Antes de soltar para a imprensa estamos fazendo uma busca nas casas que sabemos 

ser dele. 

_Casas? (Estamos falando de um homem rico...) 

_Sim... Casas. O responsável pelas mortes é Marcos Praline. 

_ Marcos Praline... Não era o rapaz que os estava ajudando na investigação? O filho de 

empresários ricos? 

 (Ainda hoje esse caso me deixava intrigado, me lembro que eu estava no mundo do 

direito quando estourou na mídia.) 

_Então o filho do empresário que estava ajudando vocês é o assassino? Pelo visto ele 

não conseguiu superar bem a morte dos país. 

_ Acredito que não... 

Por alguma razão Arnaldo não sentia felicidade na voz de Laís, em geral quando os 

policiais resolviam algum caso vibravam de felicidade, mas a moça parecia estar em um 

funeral, talvez fosse pelo suspeito ser alguém relacionado investigação. 



 

 

_Como descobriram? 

_ Tinha um fio de cabelo preso na unha do cocheiro morto e também a caneta com as 

digitais de Marcos no local do crime. 

_Ele não derrubou isso durante a investigação? 

_ Não... Ele não foi para o local do crime. 

_ Alguma chance de ter sido plantado para incriminar o rapaz? 

Apesar de estar torcendo demais para que a resposta fosse não, Arnaldo precisava ser 

o advogado do diabo, se iria passar uma informação para a população, era bom que 

fosse verdade. 

_ Praticamente nenhuma. Temos uma série de evidências contra ele. 

_ Por exemplo? 

Laís parecia ter ficado ainda mais incomodada. 

_Ele vinha ajudando na investigação, ele sabia tudo o que estava acontecendo, diversos 

psicopatas se infiltram de alguma forma nas investigações, simplesmente para saber se 

estão seguros ou não. Ele não estava presente em nenhuma das mortes, toda vez que 

surgia uma nova morte ele estava desaparecido. Tem uma mente extremamente 

aguçada para crimes e psicopatia e por último encontramos as provas do cabelo e digital. 

_ Ele trabalhou com vocês, em momento algum vocês desconfiaram? 

_ Não... Isso é o que me faz crer que ele realmente é o Crupiê: a capacidade de mentir. 

Após desligar o telefone, Arnaldo começou a preparar o discurso que iria fazer dizendo 

que sabia quem era o Crupiê. 

A população iria adorar o fato de ser um jovem milionário o responsável pelas mortes. 

 

 

 

 

 

Laís Lopes 



 

 

Laís novamente sentia seu coração destruído, por que todos os homens que apareciam 

em sua vida a abandonavam ou faziam coisa pior? 

Por mais que não quisesse admitir, estava gostando de Marcos, tinha um sentimento 

pelo rapaz. Por alguns instantes chegou a pensar nela mesmo fugindo com ele para se 

tornarem um casal de assassinos, talvez ao lado do rapaz ela poderia ser feliz... 

Havia ficado com ciúmes por achar que ele poderia estar traindo ela, mas agora sabia 

que na verdade ele havia traído ela de outra forma. 

Marcos havia passado o tempo todo iludindo os policias para acompanhar as 

investigações e tirar o foco de atenção dele mesmo. 

Uma pequena parte da sua mente sentia que o rapaz poderia ser inocente. Existia uma 

possibilidade mínima de alguém ter plantado aquelas provas para incriminar, mas cada 

vez menos Laís acreditava nessa hipótese. 

Poderia ser apenas um sonho, ela estava trabalhando demais. Deveria ter dormido 

enquanto estava lendo os relatórios e em algum momento ela simplesmente iria acordar 

nos braços do jovem amante, e ele iria dizer que estava tudo bem... Sim, tinha que ser 

isso. 

Mas, no fundo, Laís sabia que não poderia fugir da verdade, havia dormido diversas 

vezes com um assassino que agora ela precisava prender. 

Pensou em correr para a farmácia e comprar um teste de gravidez, sua vida só poderia 

piorar se ela estivesse grávida de Marcos, mas faltava energia e coragem para fazer 

qualquer teste. 

Por mais que tivessem tomado precauções, às vezes o destino sabe brincar com as 

pessoas. 

Deixou de lado esse pensamento. Seria maldição demais. 

 

Uma vez assistindo “Diabo Veste Prada” uma frase havia lhe marcado. 

Quando você tiver perdido toda a sua vida pessoal, parabéns: Você vai ser promovida. 

E era exatamente nisso que ela pensava agora, tentava de alguma forma se alegrar pois 

sabia que seu futuro na polícia estava garantido. 

Seu primeiro caso era considerado por muitos como o serial killer mais importante da 

história de São Paulo, havia conseguido contato com o Prefeito Arnaldo (apontado por 

muitos como o próximo governador do estado e possivelmente presidente em breve), 

sua vida profissional estava caminhando de vento em polpa. 



 

 

Porém mesmo com a carreira bem-sucedida, sentia que havia perdido um grande amor. 

(Ele mentiu para você... O tempo todo ele estava mentindo, ele nunca gostou de você, 

só te utilizou) 

Os dois dias seguintes foram de buscas intensas: rodovias haviam sido fechadas, os 

policiais estavam fazendo turno dobrado, os aeroportos estavam sendo monitorados, 

cada casa ou patrimônio que estava no nome da família Praline estava sendo 

investigado, porém até o momento nada de Marcos. 

Ele parecia simplesmente ter desaparecido do mapa. 

Após a falha na busca pelo apartamento e também no local onde José o havia rastreado 

pelo telefone, a polícia decidiu que havia chego a hora de divulgar as imagens de Marcos 

para a imprensa. 

Arnaldo fez um excelente discurso sobre a importância da segurança e ofereceu uma 

alta recompensa pela captura do jovem assassino. 

De um rosto desconhecido, Marcos havia se tornado o rosto mais comentado em todos 

os noticiários. 

Diversas denúncias anônimas haviam sido recebidas, algumas diziam que ele havia se 

matado, outras que viram o rapaz no Nordeste, ou em um baile funk carioca, mas 

nenhuma se provou verdadeira. 

 

Laís mantinha a convicção de que ele era realmente o assassino, porém quando 

conversava com José sentia que o policial não tinha a mesma certeza. Apesar de ter 

aceitado participar da tentativa de rastrear Marcos, ele ainda parecia não acreditar que 

seu amigo pudesse ser um serial killer. José tentava encontrar alguma prova que 

inocentasse Marcos ou que pudesse provar que o rapaz tinha tido apenas um surto.  

O processo contra Felipe continuava sendo movido e ela descobriu que possivelmente 

seria chamada para atuar como testemunha, o que a satisfazia muito, uma vez que tinha 

pego uma implicância pessoal com o repórter. 

 

Na constante busca por Marcos, o relacionamento de Laís com Arnaldo havia crescido a 

ponto do prefeito convida-la para jantar. Uma pequena parte da moça tinha vontade de 

aceitar, porém ainda estava de luto pelo término com Marcos, e sabia que sair com um 

político poderia ser tão perigoso quanto sair com um psicopata. 

*** 



 

 

7 dias após o desaparecimento de Marcos ela recebeu um telefonema. 

_ Boa noite, Laís 

_ Boa noite, quem está falando?  

_ Não reconhece a voz? 

_ Marcos? É Você?  

_ Sim... Me desculpa... Eu não queria ligar... Mas não aguentei ficar na curiosidade... 

Você realmente acha que eu fui o responsável por esses crimes?  

(Se você não foi... eu sou o papai noel) 

_ Tenho dúvidas Marcos, mas não certeza... Tinham as provas no local do crime... E você 

simplesmente desapareceu. 

_ Eu fugi para que não me prendessem ou me matassem, precisava de tempo para 

solucionar os crimes. 

_Marcos, você sumiu antes e depois... Por quê? Se você realmente não foi o responsável 

pelas mortes, apareça. Vamos continuar investigando juntos. 

Laís se esforçava para não demonstrar a raiva que estava sentindo. 

_Comigo preso atrás de uma cela para apodrecer o resto da vida? 

(Seria uma boa hipótese) 

_ Não, meu querido. Juntos como fizemos no passado. 

_Uma curiosidade: quantas vezes você olhou os arquivos do caso depois que 

encontraram as evidências apontando que eu sou o Crupiê? Quantas vezes você se 

perguntou porque haviam 6 furos no cocheiro? 

(Nenhuma) 

_Eu tenho olhado diariamente, Marcos, estou tentando descobrir algo que possa te 

inocentar. 

_Eu agradeço a ajuda, Laís, fico feliz que você ainda acredite que eu sou inocente. 

Marcos desligou o telefone na sequência, sem se despedir. 

(Ele conversa como se fosse inocente) 

Laís ligou para José. 



 

 

_ Marcos me ligou, ele utilizou um número anônimo, mas deu para escutar barulho de 

grilo ao fundo, ele saiu da cidade, está em alguma área de mata. 

_Ele está bem? 

_ Acredito que sim. Mas começo a achar que ele pode realmente ter surtado ou ter duas 

personalidades. Ele estava falando como se fosse inocente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe Martins 



 

 

Felipe se sentia a ponto de explodir. 

Seu nome havia deixado o topo dos noticiários, diversos outros repórteres estavam 

cobrindo o Crupiê, todos com o mesmo nível de informação que ele. 

Seu novo emprego era terrível, muitas regras e horários, ganhava muito bem, mas 

queriam controlar tudo o que ele fazia, até a maneira que ele desejava falar pois diziam 

não ser adequada para a emissora. 

Seu julgamento começava a se aproximar, e ele se sentia pressionado, mesmo com 

todos falando que a vitória seria fácil. 

Constantemente Felipe se lembrava da hora que subiram para o telhado para filmar o 

cadáver. A ideia parecia ter sido fantástica, porém agora tudo parecia errado, havia 

perdido seu contato com o amigo Bola, deixado de pegar as garotas, estava curtindo 

uma falsa fama que o incomodava, e ainda estava ficando distante do caso que o havia 

alavancado.  

Sem o Bola lhe passando informações privilegiadas, ele era apenas mais um repórter.  

Quando Arnaldo anunciou que Marcos era o psicopata e mostrou a foto do rapaz, Felipe 

ficou ainda mais surtado, ele já havia cruzado com o rapaz no topo do prédio. Como ele 

podia ter sido tão cego a ponto de não perceber o olhar frio do assassino? 

De alguma forma, Felipe sentia que precisava se diferenciar dos demais repórteres, não 

tinha mais o acesso dinâmico às informações de Bola, então precisava contar com seu 

próprio senso investigativo.  

Mas onde ele conseguiria encontrar provas que outros repórteres já não tivessem 

buscado? O passado de Marcos estava sendo revirado por todos sem grande sucesso, o 

rapaz parecia um fantasma, após o incidente com seu pai ele tinha vendido todas as 

empresas do grupo e desaparecido, por mais que os investigadores estivessem tentando 

chegar no patrimônio ou em informações relevantes de amigos e afins, nada era 

encontrado.  

(Quem nos dias de hoje não possui Facebook? Ricos excêntricos). 

 Era como se Marcos não existisse para o mundo. Até a morte de seus pais era fácil 

encontrar qualquer informação relevante do sobrenome Praline, porém após a venda 

das empresas, era como se ele tivesse morrido. 

Dentro do jornal, Felipe começava a sentir alguns questionamentos dos demais 

profissionais, afinal ele havia subido de forma meteórica, trazendo notícias sobre um 

criminoso e fazendo entrevistas pesadas nos jornais, porém agora que tinha que 

controlar suas palavras e não tinha informações privilegiadas, estava sendo apenas mais 

um.  



 

 

Felipe havia tentado falar com Bola através dos perfis falsos, porém se tinha entendido 

bem a mensagem, não havia nenhuma novidade, José deveria estar utilizando outra 

linha de telefone para falar sobre os assassinatos, uma vez que quando falava alguma 

coisa era totalmente superficial e sem conteúdo. 

A polícia havia passado um nome, sinal que a missão investigativa havia sido concluída, 

agora só faltava encontrarem o assassino, Felipe precisava de algo novo e bombástico, 

mas onde ele conseguiria... 

_ Boa tarde, Fê, tudo bom? 

(Será que essa estagiária não percebeu que mesmo com voz melosa, não quero comê-la 

de novo?) 

_ Boa tarde. 

_ A doutora Stefanie está na recepção, ela disse que precisa muito falar contigo. 

_ Doutora Stefanie? Mas tínhamos a reunião agendada para daqui a 2 dias, será que ela 

se confundiu? 

_ Eu não sei, Fê. 

_ Óbvio que não sabe... Você nunca sabe de nada... Pede para ela subir. 

(Pelo menos o meu dia vai ficar um pouco mais alegre) 

A simples presença de Stefanie no ambiente deixava Felipe feliz, ela não parecia uma 

mulher qualquer, falava com uma eloquência e uma desenvoltura de se admirar. Tinha 

sido uma grande sorte tê-la como advogada.  

Quando imaginou que seria processado, estava pensando em sessões cansativas com 

algum advogado careca e barrigudo, porém conversar com Stefanie era simplesmente 

revigorante. 

Procurou por uma sala de reunião distante das demais e razoavelmente escondida, 

queria ter privacidade com a sua advogada, encontrou uma sala destinada a pequenas 

reuniões e sessões de Coach, onde nela existia apenas uma mesa e 3 três cadeiras. 

Informou à recepção do andar a sala que ele estaria e pediu para que trouxessem 

Stefanie até a sua sala. 

Enquanto esperava na sala, aproveitou para arrumar o terno e fazer a posição mais 

descolada e sexy possível, queria impressionar a advogada. 

Quando Stefanie finalmente entrou na sala, Felipe sentiu uma energia pesada. 



 

 

 A mulher outrora simpática, estava com uma cara fechada (deve ter tido um péssimo 

dia, talvez seja o momento de convida-la para sair e desabafar).  

_ Bom dia, Sté, tudo certinho? 

_Tudo ok, Felipe, e contigo? 

 (“Tudo ok” quer dizer “nada bem”...) 

_ Eu estou ótimo, como tem sido a semana? Não aguentou esperar até a reunião de 

depois de amanhã? 

Stefanie não esboçou nenhum sorriso, ela realmente parecia estar em um dia ruim. 

_ Felipe. Lamento, mas não poderemos ter nossa reunião de depois de amanhã. 

_ Você vai estar ocupada? Tudo bem, remarcamos para outro dia, ou adiantamos hoje. 

_ Não, Felipe, não teremos essa reunião amanhã, não teremos hoje ou em nenhuma 

outra data, infelizmente eu estou saindo do caso, conversamos com o escritório e não 

vamos te deixar na mão, outro colega vai assumir a sua defesa, mas infelizmente eu terei 

que abdicar da defesa. 

Isso deve ser uma pegadinha, não é possível, ela não pode simplesmente largar, 

tínhamos um contrato! 

_Você o que? Você não pode simplesmente largar o caso, nossa amizade? Tudo que já 

construímos? Havia um contrato... 

_ Sim, havia um contrato, e eu adorei trabalhar contigo, mas infelizmente estou me 

ausentando por motivos de saúde e deixando um colega no lugar, tudo isso está dentro 

do combinado. 

_ O que você tem? Que problema de saúde? 

_Isso não vem ao caso agora, mas não estou bem... Pedi licença temporária do emprego 

para me cuidar. 

(Só pode ser mentira, o que aconteceu? Alguém forçou ela a sair...) 

_Então você simplesmente vai me largar? 

_ Infelizmente... Preciso fazer isso... Amanhã meu substituto vai assumir o caso, já estou 

em transição com ele, vai dar tudo certo. 

Sem uma despedida formal, Stefanie simplesmente se levantou e pediu licença. 

(QUEM ESSA VACA PENSA QUE É PARA DAR AS COSTAS E ME DEIXAR?) 



 

 

O braço de Felipe tremia enquanto tentava se concentrar. Como essa mulher acha que 

pode largar o caso a hora que quer? A simpatia das primeiras sessões não passava 

falsidade, não tinha encanto algum da parte dela, apenas interesse. Ela deveria ser 

punida. 

O estresse da notícia de Stefanie só fez com que o desejo por “possuir” uma mulher 

aumentasse. 

Felipe sentia necessidade de ter uma mulher sob seu controle. E ele sabia muito bem 

quem ele queria. 

Entrou no seu perfil no Facebook e procurou o perfil falso de uma moça, controlada por 

Bola.  

Ele sabia que o amigo poderia estranhar, porém hoje, mais do que nunca, precisava vê-

lo, estava disposto a correr o risco. 

Chamou a “moça” e marcou um encontro com ela em um bar da Rua Augusta, ele sabia 

que os bares estavam sempre cheios e poderia tentar ter um pouco de privacidade no 

banheiro.  

Já fazia alguns dias que Felipe não notava ninguém o seguindo, porém segurança nunca 

era demais, precisava manter a cautela caso quisesse que seu plano seguisse 

corretamente. 

Uma vez marcado o encontro, Felipe começou a desenhar a estratégia.  

Se tudo corresse bem, teria 2 dois coelhos em uma única cajadada. 

Tudo o que ele precisava era ter uma novidade sobre o Crupiê, algo diferente...  

Pela primeira vez nos últimos dias Felipe se sentia feliz, era como se a motivação dele 

simplesmente tivesse voltado, agora tinha um novo objetivo, algo para lhe dar tesão. 

Felipe se sentia vivo novamente. 

Passou o restante da tarde planejando o que deveria fazer. 

Quando começou a escurecer, saiu do Morumbi para a rua Augusta, optou por ir de 

metrô, uma vez que o trânsito no horário de pico era impossível. 

Felipe havia se esquecido de que agora ele era uma nova celebridade, teve que parar 

algumas vezes para dar autógrafos para fãs que o acompanhavam nas redes sociais. 

Chegando no bar, como de costume, optou por ficar próximo ao balcão em um canto do 

bar, pediu uma tônica e ficou observando o movimento. 



 

 

Não demorou muito para perceber uma jovem morena de cabelos encaracolados 

levemente alcoolizada, sentiu uma ereção na calça e uma vontade absurda de possuir a 

garota, porém tinha que se controlar, não era a pessoa certa, ele havia ido ao bar com 

um propósito, e tinha que terminar. 

Após algum tempo esperando, reconheceu Bola entrando pela porta. 

 Sentiu uma súbita vontade de rir e ao mesmo tempo de bater no amigo, se ele planejava 

chegar disfarçado, estava fazendo tudo terrivelmente errado. 

Bola estava utilizando um chapéu coco, óculos de lentes redondas, e um bigode que se 

qualquer pessoa olhasse bem, perceberia que era falso, estava com uma camiseta 

florida e uma calça de sarja marrom – mesmo que ele não pesasse mais de 150Kg, ainda 

estaria chamando a atenção de todos do bar. 

Aguardou no bar até que Bola o visse, assim que o amigo o notou, Felipe se dirigiu ao 

banheiro e se trancou em uma cabine. 

Após alguns instantes, escutou a porta do banheiro se abrindo, não precisou de muito 

para saber que era Bola entrando, a respiração ofegante do amigo o denunciava. 

_Última cabine, Bola... 

O percurso que qualquer pessoa levaria segundos, Bola precisou de mais de um minuto 

para chegar. 

_Ufá... Por um momento achei que fossemos nos trancar na mesma cabine. 

_Não cabe nós dois... Me conta, como você está, meu velho amigo? 

_Tudo certo, eu tenho sentido sua falta, quando você acha que vamos poder voltar a 

nos ver? 

_ Não sei, Bola... Infelizmente, até o julgamento quero arriscar o mínimo possível. 

_Entendo... 

A frustração na voz de Bola era evidente. 

_ Tem alguma novidade? Algo de bom acontecendo? 

 _Está tudo estranho, Felipe, é como se eles soubessem que grampeamos os telefones. 

Nada de novo, José e Laís estão interagindo basicamente pessoalmente, Laís andou 

conversando algumas vezes com Arnaldo, mas tirando aquilo que você já sabe, que eles 

estão querendo te afastar do Crupiê, nenhuma novidade. 

_Entendo... Sinto que precisamos sacudir um pouco o noticiário. 



 

 

_O que você tem em mente? 

Felipe conseguia sentir a ansiedade aumentando em Bola. 

_Quero pegar uma certa advogada, mas vou precisar que você faça o serviço... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arnaldo 

_Como assim Stefanie sumiu? 

_ Ela não voltou para casa ontem, e eu não estou conseguindo falar com o celular dela. 

_E você só me avisa agora? Se ela estiver nas mãos do Crupiê qualquer minuto pode ser 

fundamental. 

_ Desculpa... Eu achei que ela estivesse na casa de alguma amiga... Não achei que 

pudesse acontecer algo... 

_Quando foi a última vez que falou com ela? 

Por mais que Arnaldo respeitasse o doutor Paulo como um pai, saber que a sua querida 

Stefanie estava desaparecida era algo que o fazia perder o controle. 

Se esse Marcos fosse tão bom quanto José falava, ele poderia saber que Stefanie era 

importante para Arnaldo, e poderia estar utilizando-a como forma de o atingir. 

_ Conversei de manhã, ela disse que iria ao clube para tentar espairecer um pouco, disse 

que ficou mal depois que abandonou o caso que estava trabalhando e precisava relaxar.  

_Já mandou a polícia verificar o clube? 

_ Acabei de pedir, mas você sabe que a velocidade nem sempre é das maiores... 

_ Tá. Deixa que eu vou fazer com que eles atuem de forma rápida. 

O desespero atingiu Arnaldo em cheio... Ele esperava ter um dia tranquilo e sem muito 

estresse, mas pelo visto teria o pior dia de sua vida. Precisava atuar rápido, pensar em 

perder Stefanie era catastrófico para ele.  

Mesmo sabendo que não tinha nenhuma prova de que era sequestro ou que poderia 

ter algo com o Crupiê, ligou para José. 

_José, bom dia! 

_ Bom dia, Arnaldo... Ligou para enfim me aposentar e promover a Laís no meu lugar? 

_ Não. Dessa vez, não. Preciso da sua ajuda, urgente... 

_ O que aconteceu dessa vez? 

_ Minha segunda mãe,  a mulher que ajudou a me criar e que me fez ser quem eu sou, 

foi sequestrada. E eu tenho receio que seja pelo Crupiê. 

_ Você tem certeza de que ela foi sequestrada? Faz quantos dias que você não a vê? 



 

 

_Ela sumiu ontem de manhã... 

_Apenas um dia? Você deveria aguardar um pouco mais, às vezes ela simplesmente 

perdeu noção do horário. 

(Ele não está acreditando! Está sendo sínico na forma de falar!) 

_José, não estou brincando. É sério. Conheço essa mulher bem demais. Ela não sumiria 

sem mandar notícias. Algo de grave aconteceu com ela. 

_ Ok... Me conte os detalhes, eu estou realmente querendo algo para me ocupar que 

seja algo além de caçar um antigo amigo. 

Arnaldo explicou o que sabia, passou o endereço do clube e também da casa de Stefanie. 

Antes de desligar, mais uma vez implorou pela ajuda de José. 

Após finalizar a conversa com o policial, Arnaldo começou a pensar em quem mais 

poderia contar para resolver o seu problema.  

Anos trabalhando como advogado criminal e também como político haviam lhe rendido 

muitos inimigos, mas também muitos amigos e contatos. Contatos em que se tratando 

de crimes e sequestros, eram os melhores informantes da cidade. 

Arnaldo passou quase três horas entrando em contato com qualquer contato que 

pudesse ajudar a encontrar Stefanie, mas nenhum rendeu em nada, todos se 

prontificaram a ajudar, mas até o momento nenhum tinha trazido novidade alguma. 

 O desespero de Arnaldo crescia, cada segundo parecia uma eternidade. 

Havia ligado para Larissa pedindo que ela cancelasse todos os compromissos do dia, 

nada importava além de encontrar Stefanie. 

Enquanto mandava mensagem para outros amigos, escutou o celular tocando. Ao ver o 

nome de José, atendeu com um salto. 

_Nós encontramos o carro dela. Foii abandonado próximo do clube. Tinha um 5 em 

formato de dado furado no painel. Você tinha razão, ela realmente está em perigo. 

 

 

 

 

 



 

 

Felipe Martins 

_COMO ASSIM, BOLA??? Essa vaca é a segunda mãe do prefeito “estrelinha” de São 

Paulo? COMO VOCÊ NÃO CHECOU ISSO? 

_ Vo.. Você pe.. pediu para sequestrar ela, achei que soubesse quem ela era... 

_ Eu sabia que era uma advogada... Agora como adivinharia que ela foi responsável por 

introduzir Arnaldo no ramo da advocacia e na política? Você pode estar ferrando com 

tudo, Bola. 

_Des.. Desculpa...  

_ Imprestável! Mas tudo bem, estou pensando em uma saída: toda a polícia está atrás 

dela, podemos usar isso a nosso favor. Ao invés de matar, podemos simplesmente larga-

la presa, como se a morte fosse questão de tempo, até que eu, o melhor repórter 

investigativo da cidade encontre o corpo... 

_ Po... Podemos... Mas precisamos ser rápidos, todos os policiais de São Paulo estão 

atrás de nós, e se nos encontrarem com ela, depois dos 9 furos que fizemos, é certeza 

que vão achar que somos o Crupiê... 

_ Há quanto tempo essa notícia foi publicada?  

_8 horas... 

_ Faz 8 horas que estamos com ela? 

_ Na... Na verdade... Fa... Fazem 20 horas que estamos com ela... 

_ Ficamos 20 horas “brincando”? O tempo voa quando a gente se diverte – Ela merecia... 

Essa realmente merecia... – Você escutou esse barulho? 

 

*** 

 

Felipe havia decidido que dessa vez deveria ser diferente, normalmente ele sempre 

optou por pegar garotas jovens, bêbadas, que não se lembrariam direito do que 

aconteceu quando fossem largadas na rua, porém com Stefanie seria diferente. 

Dessa vez eles não iriam simplesmente estuprar, teriam que matá-la e deixar a marca 

no corpo, Felipe conhecia a teoria de José e havia decidido que uma morte por guilhotina 

seria extremamente apropriada, levaram a moça para um antigo prédio abandonado na 

região da Mooca, onde no passado havia sido propriedade das Indústrias Matarazzo, 



 

 

naquele local dificilmente alguém entraria para atormenta-los, uma vez que o solo era 

contaminado por antigos produtos químicos. 

 

Mesmo sabendo do risco, Felipe teria que participar, não poderia deixar Stefanie apenas 

para Bola. Sentia necessidade de bater no rosto dela enquanto a penetrava. 

Para evitar qualquer problema, ele foi primeiro para o galpão e ficou durante 12 horas 

esperando, se algum investigador ou policial pegasse ele no local, diria apenas que 

estava seguindo uma pista. 

Ficou sentado com os ouvidos atentos para qualquer ruído, porém ninguém apareceu, 

ele não deveria estar sendo seguido, do contrário alguém teria entrado para verificar se 

ele não estava se desfazendo de algum corpo. 

Havia combinado com Bola que ele deveria seguir Stefanie e no farol certo pedir ajuda, 

a moça jamais desconfiaria de um gordinho com cara de feliz, e nesse caso não havia 

necessidade de esconder o rosto, uma vez que seria o penúltimo rosto que ela iria ver.  

 

 

_Bola? Você está me ouvindo? Escutou alguma coisa? 

Bola parecia confuso, mas disse que não havia escutado nenhum barulho. 

Felipe se agachou para segurar a cabeça de Stefanie. 

_ Matar... Ou não matar... Eis a questão...como tiramos mais proveito dessa situação, 

meu caro? Se deixarmos viva, você vira um foragido, mas eu não, ela não viu meu rosto, 

então posso encontra-la tranquilamente. Se a matarmos, podemos ser os primeiros a 

encontrar o corpo e levar um book completo de fotos para serem divulgadas. O que 

fazer, Bola? 

Quando terminou a frase, escutou um barulho oco ao seu lado, levou alguns milésimos 

de segundo para virar o pescoço e ver a cena mais aterrorizante da sua vida. 

Bola estava caído inconsciente, enquanto um segundo homem segurava um bastão e 

andava em sua direção, Felipe tentou se levantar, mas seu corpo estava congelado... 

_ Ela está viva, nós não mata... 

Felipe sentiu um impacto forte em sua cabeça... a última frase que Felipe escutou foi: 



 

 

_Matar alguém não é tão simples... Requer mais do que vontade... Mas hoje você vai 

aprender... 

Depois tudo ficou escuro.... 

 

 

 

Laís  

12 Doze horas... Já haviam passado 12 horas desde que José falara com ela sobre o 

desaparecimento de Stefanie. 

12 horas se tratando de um serial killer! As chances de Stefanie ser encontrada viva eram 

mínimas, temia que fosse Marcos o responsável e sentia cada vez mais que o confronto 

com seu antigo amor era iminente. 

Arnaldo não deveria ter aparecido na televisão falando que todos deveriam ir atrás de 

Marcos, assim como um rato fica agressivo quando encurralado, Marcos deveria estar 

agindo assim. 

De alguma forma ele deveria ter descoberto que Stefanie era extremamente importante 

para Arnaldo e resolveu contra-atacar.  

Laís sentia pena de Arnaldo. Se ela soubesse que ele iria sofrer tanto em um período tão 

curto teria aceitado o jantar.  

Tentava desesperadamente encontrar a segunda mãe do seu amigo, porém sem 

sucesso, e cada minuto que passava, se sentia mais distante de encontrá-la com vida. 

Tentou ligar no antigo número de Marcos, mandou um e-mail implorando para que ele 

a trocasse de lugar com Stefanie, mas não havia recebido resposta, ele deveria estar 

ocupado preparando alguma morte diabólica. 

Enquanto tentava pensar em alguma nova pista, observou José...  

Algum dia ele havia sido um ídolo para ela, mas hoje parecia tão cansado, tão distante 

da realidade... A notícia de que Marcos era o Crupiê havia abalado demais o velho 

policial, parecia que ele havia perdido um filho. 

Durante o tempo que conviveu com os dois, não tinha conseguido perceber o quanto 

José gostava e admirava o rapaz, somente depois que Marcos desapareceu que ela 

conseguiu perceber a falta que ele fazia para o policial. 

Enquanto divagava por seus pensamentos, escutou o telefone de José tocando. 



 

 

Perguntou se ele não iria atender, com um breve sinal ele apontou para ela atender. 

_ Boa noite, José. 

_ Boa noite, quem está falando? 

_ Humm.. Não é o José, seria Laís? 

_Quem está falando? 

_ Não consegue reconhecer minha voz? Se ainda deseja encontrar Stefanie viva, 

recomendo que sigam as minhas instruções... Presumo que vocês estão no 

departamento de polícia na Vila Mariana, correto? 

Laís apenas concordou com um “sim”. 

_Vocês tem exatos 20 minutos para chegarem no Ipiranga, na Rua Marquês de Olinda, 

procurem o único terreno baldio. Corram. Vocês não vão querer chegar atrasados, e por 

favor, não avisem ninguém. Não gosto de penetras nas festas. 

Laís se levantou puxando José pelo braço: “vamos precisamos ir AGORA!” 

_ O que aconteceu? Quem era na linha? 

Infelizmente Laís conhecia aquela voz, ela parecia um pouco mais rouca do que o 

habitual, mas ainda assim era a voz de Marcos. 

Entraram no carro e saíram em disparada para o Ipiranga, a Rua Marquês de Olinda 

ficava próxima ao metrô e o acesso era fácil. 

No caminho para o Ipiranga, Laís tentava segurar o choro. 

Durante os últimos dias, ela ainda nutria a esperança de que Marcos pudesse ser 

inocente; escutar sua voz falando sobre Stefanie era doloroso demais. 

Chegando no local foi fácil reconhecer um grande terreno baldio. 

Os dois policiais sacaram as armas, pegaram as lanternas e caminharam para dentro do 

terreno. José ia na frente. 

O coração de Laís estava disparado, era a primeira vez que entrava em uma perseguição, 

sentia seu corpo gelado enquanto tentava manter o foco. 

Sua mão estava gelada e as axilas molhadas de suor frio. 

Quando entraram no terreno, havia uma lanterna apontando para um pequeno pedaço 

de papel. 

Ainda empunhando a arma e andando com cautela, foram até o papel. 



 

 

Na folha havia uma mensagem escrita à mão: 

Rua Agostinho Gomes, estacionamento... 15 minutos. SEM ATRASO. 

Laís logo percebeu que se tivessem avisado o batalhão, os policiais estariam se dirigindo 

para o lugar errado. 

O intuito de Marcos era despista-los, fazendo com que corressem em diferentes 

direções, sempre contra o tempo. Era uma tática simples, porém muito eficaz. 

Voltaram para o carro e dispararam em direção ao próximo endereço.  

Chegando no estacionamento, uma segundo lanterna estava pendurada, com um novo 

endereço marcado: 

Mooca, Av. Presidente Wilson, galpão 2724 – 12 minutos. 

Voltaram para o carro e dispararam para a Avenida Presidente Wilson. Chegando no 

galpão, o instinto de Laís estava aflorado, sentia que aquele lugar era diferente, mais 

deserto, mais propício a ocorrer um assassinato. Tentava controlar sua ansiedade 

enquanto entrava pela porta do galpão. 

Por um lado, torcia para que encontrassem logo Stefanie, sua ansiedade estava 

começando a incomodar, porém por outro lado, torcia para que não fosse nesse galpão, 

não gostava daquele local. Torcia para houvesse apenas uma lanterna e que fossem 

encaminhados para uma casa mais tranquila. 

Porém não havia lanterna alguma dentro do galpão, tudo estava extremamente escuro. 

Quando começaram a iluminar o ambiente reconheceram um corpo de mulher 

amarrado a uma coluna no centro do local, não era necessário crachá ou placa de 

identificação para Laís reconhecer Stefanie.  

Por mais que estivesse em uma zona de risco, seu instinto falou mais alto, correu em 

direção ao corpo da mulher. Sentia que nada mais importava, precisava socorre-la, 

precisava ajudar aquela mulher indefesa. 

Enquanto chegava perto do corpo, escutou ao fundo a voz de José gritando 

“NÃÃÃOO...”, tentou parar para entender o porquê do grito, mas era tarde demais, 

sentiu um tranco no seu tornozelo, um impacto nas costas e segundos depois estava 

virada de ponta cabeça, suspensa no ar por uma armadilha à base de corda, que travava 

o seu tornozelo esquerdo. 

O tranco havia sacudido a sua cabeça, mas rapidamente conseguiu recuperar a razão, 

observou José caminhando em sua direção com a lanterna a arma em punhos.  

Era extremamente difícil entender o mundo olhando de maneira invertida. 

Comentado [NV18]: Eles estavam de metrô, não? 



 

 

O medo crescia no coração de Laís, havia ficado vulnerável, tinha entrado com uma arma 

e uma lanterna, agora os dois objetos estavam no chão, e a vida dela dependia 

totalmente da perícia de José, que apesar de estar empunhando uma arma, estava em 

um ambiente escuro e desfavorável. 

Tentou escapar da corda, mas o nó estava muito alto, por mais que se esticasse seu 

braço não chegava no tornozelo. Para escapar, precisaria de alguma ferramenta para 

cortar a corda. Se lembrou da sua pequena faca de caça que ficava presa justamente na 

sua perna esquerda. Precisava alcança-la se quisesse escapar da armadilha. 

Para conseguir alcançar a faca para depois cortar a corda seria necessário utilizar uma 

força descomunal, havia chegado a hora que os treinos de CrossFit se tornavam uteis. 

Laís forçou todo o seu abdômen e com um grande impulso conseguiu pegar a faca. Para 

cortar a corda iria ser necessário ainda mais perícia?, forçou novamente o abdômen e 

tentou cortar a corda, porém o esforço foi inútil e para piorar sua faca escapou de sua 

mão, caindo no chão.  

Enquanto tentava se esticar para alcançar a faca, escutou um grito de José, olhou para 

o policial e quase não acreditou no que estava vendo. 

O seu amigo tinha uma flecha fincada no peito, Laís tentava entender se aquilo era 

realmente real ou se ela estava tendo alucinações. Quando uma segunda flecha acertou 

a cintura do policial, teve certeza que era real. 

Qualquer pessoa normal com duas flechas no tronco estaria caída no chão, porém o 

velho policial parecia ter tirado energia do além e continuava de pé. 

Laís tentou gritar para que José fugisse, para que ele tentasse escapar, ele poderia sair 

com vida se fugisse daquele galpão, mas sua voz falhou.  

Por alguma razão Laís sabia que o policial não seria capaz de fugir e deixa-la para trás. 

 

Mesmo no escuro apenas com a luz da lanterna, era possível ver o sangue na camisa de 

José enquanto ele chegava em Laís. 

O policial agachou soltando um uivo de dor e pegou a faca de Laís. Com o objeto nas 

mãos, precisou de apenas um golpe firme para cortar a corda. 

Ao mesmo tempo que Laís despencava no chão, ela conseguiu escutar o barulho de José 

caindo ao seu lado. 

A voz do policial era fraca e com pouca vida... 

_Fuja, sua tola... Fuja daqui, minha filha...  



 

 

Laís sabia que não poderia fugir e deixar o policial que estava se sacrificando para salva-

la. Tentou levanta-lo, mas sentiu o sangue escorrendo pelo tronco do homem, enquanto 

uma terceira flecha passou raspando sua perna e acertou diretamente o pescoço de 

José. 

 

Laís estava em pânico, sentia vontade de sentar e apenas chorar... 

Como ela poderia ter entrado em um galpão abandonado sem reforços? 

Agora estava agachada com 2 dois corpos ao seu lado, Stefanie e José. Ambos poderiam 

já estar mortos, e em algum lugar Marcos estava com um arco apontado para ela. 

(Como ele pôde fazer isso? Matar o homem que o amava como um filho?) 

Apesar do medo e da vontade de ajudar Stefanie e José, o ódio era maior, queria matar 

Marcos com suas próprias mãos, queria tirar a vida do homem que traiu a sua lealdade. 

Rapidamente Laís se levantou e viu a direção que as flechas vieram, sentia um peso no 

coração por deixar os corpos para trás, mas precisava acabar com os crimes, tinha que 

resolver tudo essa noite. 

Pegou a arma e a lanterna que estavam no chão e correu em direção ao local de onde 

as flechas tinham vindo. Tentava manter os olhos atentos para qualquer vulto, com o 

intuito de escapar de uma possível flechada. 

Correu o máximo que conseguia, em uma atitude quase que kamikaze, sabia que estava 

arriscando a própria vida, mas tinha a esperança de pegar Marcos desprevenido. 

A escuridão do galpão fazia o seu sangue congelar, aquele local tinha uma energia 

pesada.  

Quando sentiu sua mão espalmar a parede, percebeu que havia chegado até o final do 

galpão – Marcos deveria ter ficado para trás. Tentou se virar, mas um braço forte 

agarrou o seu pescoço e um segundo colocou alguma coisa na sua boca, conhecia aquele 

odor, sem dúvida era clorofórmio, e no susto, ela havia respirado um pouco. 

O pânico cresceu dentro de Laís. Era questão de segundos até que o clorofórmio fizesse 

efeito e ela desmoronasse no chão. Ela precisava se soltar o mais rápido possível antes 

que perdesse sua consciência, porém o homem era extremamente forte. 

Tentou puxar a mão, mas não obteve sucesso, tentou dar uma cotovelada, mas ele 

parecia não sentir nada, como última alternativa e com o pouco de consciência que lhe 

restava, pisou no pé do homem que a segurava, a dor da pisada afrouxou o aperto o 



 

 

suficiente para Laís virar de frente e dar uma cotovelada no rosto do homem, apesar de 

estar quase inconsciente a força foi tamanha a ponto de retirar a máscara dele.  

Em segundos, ela tinha um rosto estampado na sua frente. Tentou de alguma forma 

atingi-lo novamente, porém era tarde demais, o sono aumentava e seu corpo começava 

a ficar, mole, sentia suas pernas perdendo a força, tentou gritar, ou esboçar alguma 

reação, mas era tarde demais. Seu corpo inteiro perdia força e se soltava no chão... Era 

tarde demais... 

Havia falhado na busca, havia falhado com José e com Stefanie. 

Havia falhado com ela e com todos... 

 

Marcos Praline - Parte 1 

“Eu vou ficar... Ficar com certeza, maluco beleza” – Raul Seixas 

As horas custavam para passar, o tédio começava a tomar conta de Marcos, apesar de 

amar a natureza, sentia que se ficasse mais alguns dias naquela casa iria surtar por 

completo. 

*** 

A fuga do apartamento de Ana Beatriz havia sido um sucesso, apesar de não ter 

conseguido definir um esconderijo com Ana, ela havia tomado a atitude e levado ele 

para o mesmo local que imaginava ser o mais seguro.  

Uma velha casa entre a praia de Guaraú e Juréia no litoral Sul de São Paulo. Apesar da 

casa ser da família de Marcos, ela nunca havia sido registrada, uma vez que estava 

localizada dentro de uma reserva natural. 

O local havia sido lindo no passado... com 2 tirolesas, um lago, salão de jogos, 

churrasqueira, uma pequena cachoeira dentro da propriedade e 2 chalés para visitantes, 

tudo isso rodeado por uma reserva natural protegida pela UNESCO – a casa era parte de 

um paraíso ecológico. Porém após passar mais de 5 anos abandonada, o mato havia 

tomado conta – de uma área alegre com memória felizes, Marcos só conseguia enxergar 

agora uma casa abandonada e mal-assombrada.  

O mato estava na altura da casa, o lago era impossível de se ver entre todo o verde do 

local, parte da pintura das paredes que ainda era visível estava desbotada e o telhado 

parecia que poderia cair a qualquer momento. 

O local estava pronto para ser cenário de um filme de terror. 



 

 

Apesar do acesso ser extremamente difícil, por uma antiga e abandonada estrada de 

terra, Marcos e Ana temiam que algum morador ou turista que estivesse visitando a 

praia visse Aninha indo em direção à velha casa abandonada e ficasse curioso, então 

Ana optou por visitar o mínimo possível Marcos, deixando o rapaz apenas com os 

suprimentos necessários para sobreviver. 

Nos 2 primeiros dias, Marcos não encostou no computador, estava preocupado demais 

limpando a casa, cortando o mato e verificando se não tinha nenhum réptil ou aranha 

nos cantos dos quartos. 

Com muito esforço conseguiu limpar o gerador para que pudesse ter energia durante a 

noite. 

No terceiro dia Ana Beatriz retornou para a casa, trazendo um colchão de ar, um modem 

4g um grande estoque de latas de atum, maionese, pão e gasolina para o gerador. 

Conversar com a amiga havia sido deprimente, uma vez que ficou sabendo que todos 

estavam procurando por ele, e já o consideravam como responsável pelas mortes do 

Crupiê. 

A polícia tinha oferecido uma recompensa para quem o encontrasse, o que fazia Marcos 

ter ainda mais medo de voltar para as ruas. 

Quando finalmente conseguiu deixar a casa habitável, ou algo próximo disso, Marcos 

retomou as buscas pelo verdadeiro Crupiê, precisava descobrir quem ele era, e como o 

seu cabelo havia chego no local do crime. 

Tentava se lembrar se já tinha feito alguma vez o passeio de charrete no parque do 

Ibirapuera, mas não conseguia ter certeza. Lembrava-se de já ter andado de charrete e 

de já ter visto inúmeras, mas não conseguia se recordar de quando tinha sido. 

Cada vez mais Marcos ficava com raiva de sua própria mente, conseguia se lembrar de 

tudo que já tinha lido, de todos os filmes que havia visto ou de qualquer referência, mas 

sentia uma enorme dificuldade em se lembrar de sua própria vida, ou dos detalhes dela, 

por vezes confundia datas e locais, sentia que já havia visitado o mundo, mas que ao 

mesmo tempo nunca tinha saído de casa. 

Ficar um período sozinho afastado de qualquer pessoa começava a deixar Marcos em 

depressão, ligou para Laís, queria falar com o seu amor, porém sentiu nenhum carinho 

na voz da antiga amante – “ela não acredita que eu sou inocente”.  

Com os dias passando isolado no mato, os pesadelos ficavam mais tenebrosos e 

constantes, por vezes Marcos sonhava que estava no local do crime. 



 

 

As vezes assistia tudo de uma perspectiva diferente, as vezes se via como a vítima sendo 

torturada e as vezes se via como o torturador, tentava ver o rosto do assassino, mas 

sempre estava apagado. 

Durante os dias mantinha o seu velho hábito de trabalhar no escuro, o que o fazia perder 

noção do tempo e das horas. 

Sua rotina era entediante, dormia quando sentia sono. Comia quando tinha fome. Tudo 

no seu dia-a-dia se resumia em caçar o Crupiê.  

Trabalhar somente com o notebook, sem poder verificar qualquer cena de crime, 

deixava a vida de Marcos ainda mais difícil, sentia que se pudesse ver o corpo do 

Cocheiro encontraria algo novo, algo que o inocentaria e o levaria até o verdadeiro 

Crupiê, mas infelizmente estava preso dentro da casa, isolado do mundo. 

Para que pudesse voltar a olhar as cenas dos crimes, antes teria que provar sua 

inocência, então colocou como meta principal provar que ele não era o Crupiê. 

Não deveria ser uma missão difícil, só precisaria encontrar álibis mais convincentes do 

que Ana Beatriz. 

Começou a listar as datas de todas as mortes, só teria que provar que ele estava longe 

delas quando ocorreram. 

Os ataques haviam começado em julho, Marcos começou a tentar se lembrar de onde 

estivera, mas sentia um esforço absurdo. 

Nessas horas lamentava não ter Facebook ou utilizar cartão de crédito, seria mais fácil 

simplesmente puxar as faturas, do que olhar quando foi a última vez que ele havia 

efetuado algum saque. 

Por toda a vida havia sempre se esforçado para não deixar rastros, com medo de que 

alguém o quisesse fazer mal, mas agora não deixar vestígios o estava atrapalhando, uma 

vez que ele mesmo não conseguia se lembrar do caminho que havia percorrido. 

Entre julho e agosto se lembrava de ter estado no Peru visitando Machu Pichu, tentou 

lembrar o nome da pousada que tinha se hospedado, ou de alguém que tinha conhecido, 

mas não conseguia se lembrar de ninguém, por mais que sua mente se esforçasse para 

relembrar das pessoas, era como se não tivesse visitado o Peru. 

Depois do Peru se lembrava de ter ido para o Chile e passado um tempo em Púcon, a 

cidade do vulcão, lembrava de ter subido o vulcão com 2 turistas, porém não conseguia 

se recordar o nome das suecas, nem se ainda tinha algum contato delas. 

Por onde passava se lembrava de algumas poucas coisas que tinha feito, porém não 

conseguia encontrar nenhum álibi, sempre encontrava detalhes superficiais. 



 

 

 

Já haviam se passado quinze dias na casa e sua rotina começava a sufoca-lo, sentia que 

estava perdendo as forças, uma vez que pouco se movimentava, os pesadelos estavam 

tão reais que ele não conseguia sequer diferenciar o que era real e o que era sonho. 

Marcos sentia que precisava de alguma forma relaxar e parar de pensar somente no 

Crupiê. 

Mandou um e-mail para Ana Beatriz, questionando quando ela iria visita-lo, porém não 

chegou resposta. 

Marcos se sentia cada vez mais solitário e temia que se não descansasse a mente, 

poderia surtar. 

Resolveu tirar um tempo livre e fazer um velho passatempo que ele adorava: assistir 

filmes de terror. Procurou no catálogo da Netflix os títulos disponíveis e encontrou “A 

lha do Medo”, com Leonardo Di Caprio, parecia ser um bom filme de terror. Resolveu 

assistir. 

Porém assistir ao filme trouxe um efeito totalmente oposto ao que Marcos imaginava, 

ele esperava se distrair com alguns sustos, porém o filme não se tratava de terror. 

A história era um suspense, onde o personagem principal estava trancado em uma ilha 

para investigar um manicômio, e no final do filme, ficava o questionamento se o 

personagem era realmente um policial investigando, ou se ele havia surtado e era 

apenas um paciente do manicômio. 

Pensar que a pessoa poderia ser louca e nem saber, fez com que a cabeça de Marcos 

entrasse em choque. 

Começou a pensar na possibilidade de ele não ser quem ele realmente achava que era... 

E se todos estivessem falando a verdade e ele realmente fosse um serial killer? 

(Não, esse filme é apenas ficção. Eu estava viajando em metade dos crimes, é impossível 

eu ter estado em São Paulo para matar as primeiras vítimas) 

(Mas e se no fundo você não tiver viajado tanto quanto imagina? É possível se sentir 

dentro do local pesquisando e vendo imagens na internet) 

(Mas eu lembro muito bem da sensação de estar no local, e independente disso, como 

poderia ter matado essas pessoas? Como eu poderia ter matado Robert na prisão?) 

(Brincadeira, né? Você já foi melhor, Marcos. Você não matou o Robert diretamente, 

você convenceu o Leandro a fazer isso) 

(Como eu poderia fazer isso?) 



 

 

(NÓS influenciamos a mente do Leandro... Não foi difícil convencer a mente daquele 

homem perturbado, não se lembra de como ele falava que o SENHOR dele mandou 

realizar as atividades? Quem você pensa que é esse senhor? Vai me dizer que você não 

estranhou o Leonardo não te dar um abraço e perguntar como você havia passado 

esses 2 anos longe? Ele estava acostumado a te ver o tempo todo...) 

 

(Não, isso não é possível, ele apenas estava entediado. E o Leandro foi incentivado por 

uma força divina, não fui eu que fiz aquilo, e, convenhamos, independente disso, no dia 

da morte do cocheiro eu passei toda a tarde com a Aninha) 

(Realmente, você passou toda a tarde com sua querida amiga de infância. Amiga essa 

que você conheceu em um cemitério após uma experiência extremamente traumática. 

Ela vai ser um excelente álibi da sua lucidez... ELA NÃO EXISTE) 

(Como assim?! Ela é real! Ela não pode ser uma invenção da minha mente, ela me ajudou 

a fugir, ela conviveu a vida inteira comigo, ela é a pessoa mais importante da minha 

vida) 

(Claro... Conviveu toda a vida com ela e nunca a apresentou para outro amigo... Só 

VOCÊ a conhece. E sempre a procurou quando estava mal, sozinho, em depressão... 

Será coincidência?) 

(Gosto de ser discreto, assim como a Aninha. Como eu teria conseguido escapar e vir até 

aqui sem a ajuda dela?) 

(Disfarçado... Por que se disfarçar se você iria viajar no porta-malas? Como ela teria 

tanta certeza do local onde VOCÊ queria ir se não chegou a falar com ela?) 

(Ela conviveu comigo a vida toda, sabia que esse seria o local em que eu me sentiria 

seguro) 

(Para... Seja lógico, Marcos...Você perdeu seus pais quando criança, vendeu tudo o que 

tinha e criou uma amiga imaginária... Esquizofrenia com dupla personalidade, talvez... 

Depois de criar sua amiga imaginária começou a se interessar pela mente humana e 

pela psicopatia... Como um jovem com menos de 20 anos seria capaz de resolver casos 

de assassinato mais rápido do que policiais experientes? Pensando como um 

psicopata, sendo um psicopata...) 

(Mas... isso não pode ser verdade... Nunca quis matar ninguém, apenas gostava de 

investigar e estudar a mente humana!) 

(Claro... Você adorava estudar a mente humana... por que? Por que sua mãe surtou te 

deixando só? Por que durante toda a sua vida, você sempre soube que também era 

doente? Fico imaginando o quão grande não foi a sua frustração. Ajudou a resolver 



 

 

diversos casos importantes, e depois? Passar dois anos longe, sem uma única ligação 

de José para ajudar em uma investigação, tudo estava um tédio. O que você poderia 

fazer para voltar a emoção das investigações? Tinha que surgir um novo psicopata, 

um novo assassino que ninguém conseguisse descobrir, um novo assassino tão bom, 

que somente você poderia encontrar...) 

(Não... Isso não pode ser real... Eu devo estar ficando maluco...) 

(Talvez você sempre tenha sido maluco, só não se jogou de cabeça... Será que agora é 

apenas um momento em que você está controlando as suas maluques com um pouco 

de lucidez? Tantos sonhos com assassinatos... Será que eram realmente sonhos? Ou 

será que eram memórias no inconsciente... Memórias de atos realizados por uma 

segunda personalidade?) 

(Mas... Se isso for verdade... Eu preciso me entregar... Eu não posso ficar solto e 

machucar mais pessoas... Eu preciso ficar preso e me tratar) 

(Você quer NOS entregar para a polícia... deixar de ter uma vida milionária viajando 

pelo mundo, fazendo o que bem quiser? Não é a melhor opção. Se nós somos 

psicopatas, temos que assumir nosso papel e fazer história...) 

Marcos correu para o banheiro e jogou água no rosto, observou que seu rosto estava 

mais fundo e abatido, ainda estava de peruca e bigode para se disfarçar caso alguém 

entrasse na casa, sua pele estava mais branca que de costume e seus olhos com grandes 

olheiras. Por alguns instantes sentiu pavor de olhar para o próprio reflexo. 

Será que realmente tinha uma dupla personalidade? E se tivesse, seria como aquele 

rosto de bigode? O filme “A Ilha do Medo” continuava passando em sua mente... Será 

que sou louco? Lembrou-se do livro “O Médico e o Monstro”; dos quadrinhos da Marvel, 

o personagem Hulk... Será que ele tinha um segundo Marcos que assumia o controle e 

fazia atrocidades? 

Após alguns minutos pensando, decidiu que deveria se prevenir: já fazia muito tempo 

que ele estava procurando pelo Crupiê, porém ainda não tinha chegado em lugar algum. 

Se existisse alguma possibilidade de ele ser o assassino, ele tinha que se entregar para a 

polícia enquanto ainda estava lúcido. 

Tirou a peruca e o bigode, vestiu a sua tradicional calça jeans, uma camiseta preta e um 

tênis all-star, olhou novamente para o espelho e sentia medo do que estava vendo. 

(Você pode ser grande! Você não precisa ter medo do que podemos fazer!) 

Marcos tentava silenciar qualquer pensamento de sua mente, temia escutar qualquer 

voz na cabeça. Caminhou até a entrada da casa, seria um longo percurso até a cidade, 

mas era necessário. 

Comentado [NV19]: Mas ele viajava ou não?!! 



 

 

Quando chegou na porta, viu Ana Beatriz entrando com o carro. 

_Olá, Marcos, como você está? 

(Ela não existe, é apenas a sua mente tentando te confundir) 

_ Desculpa, minha querida, você fez companhia para mim durante muitos anos, mas 

acho que chegou a hora de eu olhar o mundo da forma real. Por favor, não apareça mais 

na minha vida... 

_ Como assim, Marcos? Você está bem? Por que está dizendo isso? 

Ana Beatriz parecia assustada com a reação de Marcos. 

_ Ana, eu descobri tudo. 

_ VOCÊ FINALMENTE DESCOBRIU QUEM É O CRUPIÊ? QUE EMOÇÃO! 

_ Acredito que sim, mas, mais do que isso, descobri quem sou eu... E quem é você. 

_ Marcos... você está me assustando, por que você está com essa faca na mão? 

_ Ana, me desculpa, mas você não existe. Você não passa de uma alucinação da minha 

cabeça... 

_ Como assim, Marcos? Do que você está falando? Esse período sozinho não está te 

fazendo bem. Eu ficarei aqui contigo, vou ajudar a te acalmar. 

_ VOCÊ NUNCA MAIS VAI FICAR COMIGO... Eu quero que você suma da minha vida... Eu 

não quero mais ter você na minha mente... 

Ana Beatriz começou a chorar e demonstrar desespero. 

_Eu não vou embora, Marcos... Eu sou a sua Aninha... Você não se lembra? Aqui, o seu 

medalhão... O que deu em você? 

(Ela não vai te deixar em paz... Você sabe que ela não vai sumir... Posso mata-la... Se 

uma pessoa quando morre, desaparece, talvez uma alucinação também...) 

(Não, ela é a nossa melhor amiga, alucinação ou não. Ela é a pessoa que nos 

acompanhou a vida toda, não posso machucá-la. Não a Aninha. Eu não sou violento... 

Eu não sou um assassino.) 

_Ana... vá embora... agora... e nunca mais volte... Não quero te ver nunca mais... Não 

quero que você me atormente nunca mais... Você está sendo responsável por me deixar 

louco. DESAPAREÇA da minha vida. 

_Você não pode, Marcos... 



 

 

_Posso... SUMA DA MINHA VIDA...  

Aninha caiu de joelhos no chão enquanto chorava. A garota que sempre estava feliz e 

sorrindo com brilho nos olhos, agora estava jogada no chão em desespero. 

_ Eu... Eu vou embora Marcos... mas EU NÃO QUERO QUE VOCÊ ME PROCURE NUNCA 

MAIS... EU VOU SUMIR DA SUA VIDA... SEU MONSTRO... Você não deveria descontar a 

dor da perda de José na sua melhor amiga. Isso é horrível. 

_Dor da perda de José? José Morreu? 

_VAI FALAR QUE NÃO VIU? Nas últimas duas horas em todos os sites só se fala na morte 

do policial. Eu vim o mais rápido que consegui para ver como você estava, mas pelo visto 

você não precisa de ajuda. Você vai viver o resto da sua vida sozinho. Esse é o seu 

destino. 

Com os pés batendo e lágrimas escorrendo pelo rosto, Aninha se dirigiu para o carro e 

deixou Marcos para trás. 

(José morreu? Há duas horas? Eu teria que ter um carro aqui para poder ir e voltar, não 

posso ter matado ele) 

(O carro de Aninha no fundo é o seu carro... Ela não existe) 

(Mas se eu matei meu amigo... se eu matei José, além de todos os crimes, eu matei um 

amigo... Eu mereço ser condenado a morte) 

(Ou você pode assumir o seu papel e continuar fazendo história matando pessoas) 

Marcos voltou para a casa e foi consultar se José realmente estava morto, no primeiro 

portal que entrou estava a notícia: 

Lenda da polícia foi morta pelo Crupiê, mulheres sobrevivem. 

(Essa loucura precisa acabar... Eu tenho que me entregar para polícia). 

Quando Marcos estava prestes a fechar o notebook, observou um e-mail que havia 

acabado de receber. 

 

Hello, dear Marcos. 

Aqui é suas amigas do Suécia 

Quero dizer que sentimos falta sua. 

Terminei o viagem no Chile, agora estamos chego no Brasil. 



 

 

Queremos muito ver você. 

Estou praticando o Português, estou ficando “FERA”. 

Para que se lembre de nós, vou mandar a foto do Vulcão. 

Abraço 

Lili e Hannah.  

Marcos abriu o arquivo e lá estava uma foto dele com as suecas, no topo do vulcão, com 

a data marcada na foto. 

A mesma data em que a prostituta havia morrido. 

(Eu não posso ser o assassino. Se eu estava no vulcão como posso ter matado uma 

mulher em São Paulo?) 

(Você poderia...) 

(Eu não poderia nada...) 

O desespero tomou conta de Marcos – o que ele havia acabado de fazer com Ana 

Beatriz? Tinha falado para a amiga desaparecer, mas se ele não era assassino, ela deveria 

ser real. 

Correu para fora da casa, não havia sinal do carro nem de ninguém, apenas ele, o 

barulho dos animais e as estrelas no céu. 

Desabou no chão, tentando pensar no que fazer, quando viu uma estrela cadente...  

(Dizem que estrelas cadentes representam sorte... Onde estaria a minha?) 

Olhou para o céu e reconheceu a Constelação de Orion, com as 3 Marias na cintura, ao 

lado do Caçador, ele conseguiu enxergar Cão Maior e Cão Menor, próximo estava 

Centauro, Serpente, Corvo....  

Em São Paulo era impossível de se enxergar as constelações, porém em uma reserva 

natural, o céu era limpo. Como em um passe de mágica, Marcos percebeu que cada 

morte estava relacionada a uma constelação: 

Gêmeos – Mulher com metade do corpo queimada 

Peixes – Garota que engoliu os peixes 

Serpente- Garoto picado 

Lebre – Presidiário 



 

 

Cão maior – Prostituta 

Cão menor – Senhora dos poodles 

Cocheiro – Cocheiro do Ibirapuera 

Touro -Cowboy empalado 

Centauro - Fazendeiro 

Corvo – Homem do telhado 

 

Marcos contou as estrelas que faziam parte das constelações, eram a mesma 

quantidade de furos que cada vítima tinha. 

Os furos representavam as estrelas que formavam as constelações! Depois de muito 

tempo pesquisando, finalmente tinha conseguido descobrir o significado das mortes e 

dos furos. 

Observou que todas as constelações tinham algo em comum, eram visíveis a olho nu, no 

hemisfério Sul, entre os meses de fevereiro e março, para completar as principais 

constelações, faltavam apenas duas. 

Orion, o caçador, e Câncer. 

Se José havia morrido, ele deveria ser Orion. Faltava descobrir quem seria a constelação 

de Câncer. 

A ansiedade tomava conta de Marcos, quase havia esquecido o luto pelo amigo José. 

Precisava contar para Laís a novidade, tinha que informar a polícia sobre o padrão dos 

crimes. 

Por mais que uma ligação pudesse significar o fim do seu esconderijo, tinha que ligar 

avisando. 

Marcos encaminhou o e-mail das suecas para Laís e na sequência ligou para ela. 

_ Laís falando, quem é? 

_ Boa noite, Laís, aqui é o Marcos, precisamos conversar... Descobri o motivo do Crupiê 

estar matando. Eu sei o que as mortes têm em comum. EU NÃO SOU O ASSASSINO. 

_ Eu sei que você não é, ou pelo menos não é o único – A voz de Laís estava deprimida 

– Eu vi o rosto do assassino, não era o seu... 



 

 

Marcos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A ansiedade da descoberta 

do motivo do crime o havia feito desfocar de José e também das mulheres que tinham 

sobrevivido, Laís deveria ser uma delas. 

_ Desculpa... Como você está? Você estava junto com José? Como foi? 

Durante 15 minutos, Laís explicou cada detalhe da noite e descreveu rapidamente como 

era o rosto do homem que a havia agredido e como ela se considerava culpada pela 

morte de José, uma vez que o desespero para salvar Stefanie fez com que caísse em uma 

armadilha.  

Laís não precisou terminar de contar a história para que Marcos tivesse uma suspeita do 

real criminoso, a descrição que Laís havia feito combinava com a pessoa que Marcos 

desconfiava. 

Antes de desligar o telefone, pediu para que Laís ficasse atenta às mensagens, disse ter 

uma forte suspeita de quem seria o criminoso, mas que diferente da Polícia de São 

Paulo, só iria revelar o nome após ter certeza. 

Durante duas horas, Marcos pesquisou os últimos detalhes que faltavam para conseguir 

ter certeza, por mais que não fosse 100%, acreditava que só poderia ser ele. 

Após finalizadas as pesquisas, Marcos subiu a serra de volta para a capital. Era estranho 

ver todas as pessoas olhando para ele, mas ninguém esboçando reação. A polícia havia 

se retratado, dizendo que Marcos Praline não era o Crupiê, e que havia outro suspeito. 

Ao chegar na cidade de São Paulo, Marcos se dirigiu ao endereço da casa do homem que 

ele considerava suspeito, passou o endereço para Laís, e foi entrar, conhecia a estrutura 

externa da casa, uma vez que a havia visualizado através do Google Earth. 

Quando chegou na porta de entrada da casa encontrou uma mensagem: 

Se deseja saber a verdade e todos os motivos, venha ao meu encontro, espero ver você 

sozinho Marcos.   

(Ele sabe que eu estou indo na direção dele, ele já está me esperando...) 

Marcos sabia que deveria chamar a polícia, ir significava estar cometendo o mesmo erro 

de José, porém a mensagem o deixou intrigado – o que esse assassino poderia ter de 

motivo que ele ainda não havia descoberto? 

Decidiu que somente quando chegasse no local informaria o endereço para Laís, teria 

pelo menos alguns minutos para conversar com o Crupiê antes da polícia invadir o local. 

 

 



 

 

 

 

 

Marcos Praline – Parte 2 

_Ora, ora, ora... Finalmente chegou a hora de nos confrontarmos, senhor Marcos... 

_ O querido professor da minha melhor amiga, Igor Santos, tenho que admitir, esse foi 

o maior desafio que eu já tive. 

_ O desafio ainda não acabou, meu querido. Se você já tem dificuldades para dormir, 

depois dessa noite pode apostar que você jamais vai ter uma nova noite de sono 

tranquila. 

_ Interessante... E olha que por um tempo eu imaginei que você fosse querer me fazer 

dormir para sempre, mas vejo que esse não é o seu objetivo. 

_ Muito bom, “bombomzinho belga”, era assim que a policial te chamava, correto? Vejo 

que você tem boas conclusões. 

Enquanto conversavam, Marcos começava a se sentir cada vez mais desconfortável na 

sala, o local era pequeno, aproximadamente 5 metros quadrados, as paredes eram 

todas brancas de azulejos pequenos e extremamente sujos. 

Marcos tentava descobrir o motivo de Igor ter escolhido aquele local especificamente. 

Por que um prédio abandonado poderia ser importante? 

Após andar por diversos cômodos do prédio, sendo guiado por pequenos lasers, havia 

chegado na pequena sala com a presença de Igor. O local era triste e sem vida.  Havia 

uma coifa e um fogão velho no canto esquerdo, deveriam estar no que havia sido a 

cozinha de um restaurante antigo, ao lado do professor Santos havia uma máscara de 

gás, o que deixava Marcos extremamente desconfortável, estava vestindo um colete a 

prova de balas, para uma eventual arma de fogo, mas não tinha imaginado que poderia 

ter gás no local. 

_ Você não tem ideia, professor.... 

Marcos tentava alongar a conversa, sabia que por mais rápido que Laís pudesse vir, 

levaria pelo menos 20 minutos para chegar ao local, teria que enrolar Igor por mais 

alguns instantes 

_ Uma curiosidade: por que você torturou Stefanie se não iria matá-la, e por qual razão 

você largou Laís? Se você poderia tê-la matado naquele momento? Eu juro que estava 

começando a imaginar se você tinha amolecido o coração. 



 

 

_Marcos, eu sinceramente presumia que estávamos lidando com o devido respeito 

mútuo, mas se esse não for o caso, terei de adiantar nossa conversa, e toda sua tentativa 

desesperada de me atrasar vai ser inútil. Esse joguinho de falsas teorias não vai 

funcionar comigo, você já deveria ter percebido isso. 

Igor começava a deixar Marcos incomodado. Ele já imaginava que Stefanie não era obra 

do Crupiê, mas queria ter certeza com falsas afirmações. 

_ Ok, você não sequestrou Stefanie, e deixou Laís sobreviver porque ela não fazia parte 

do seu céu de mortes. 

Igor soltou uma pequena gargalhada 

_ Muito bom, meu querido. Vejo que estamos começando a progredir. Você não achava 

que se eu sequestrasse alguém seria somente para fazer ameaças ou estuprar, né? Isso 

é coisa de um infeliz qualquer...  

(Ele é mais orgulhoso que eu imaginava, vai querer se vangloriar pelas suas mortes) 

_ Vejo que você não curtiu muito esse “copiador”. 

_ Depois que um artista faz uma obra prima, todos querem copiar, é normal. Mas se 

quiser copiar, pelo menos se esforce para faze um serviço bem feito, não concorda? 

Marcos acenou que sim com a cabeça. 

_ Mas fique tranquilo, na hora certa esse péssimo copiador vai pagar, e, olha, a hora 

está BEM próxima. 

_ Você sabe quem realmente sequestrou Stefanie? 

Novamente Igor sorria de forma descontraída para Marcos. 

_ Meu querido, se você não passasse tanto tempo se perguntando se você é louco ou 

não, ou tentando me achar, com certeza você também já teria descoberto os 

responsáveis. 

(Parece que ele está em um jantar com amigos, não demonstra nada de ansiedade) 

_Faz sentido. Digamos que eu passei por mau bocados, mas já estou melhor...  

(Como ele sabe que eu surtei?) 

_ Eu Imagino, “bombomzinho”... Achar que você é um assassino deve ser algo tenso. 

_ Não vou dizer que você não sabe o que é se imaginar um assassino, porque, bem... 

você sabe, mas, olha, não é legal... 

Marcos sabia que precisava alongar a conversa, tinha que distraí-lo ao máximo. 



 

 

_Antes de seguirmos para o próximo passo, por que você resolveu matar essas pessoas? 

O que te levou a querer fazer o seu céu de constelações? 

_ Meu pequeno Marcos, você realmente não percebeu ainda, não é? 

A ironia em todos os comentários de Igor começava a deixar Marcos incomodado 

_ Já percebi bastante coisa, mas não gosto de arriscar palpites sem ter certeza. 

_Humm... mas estamos tendo uma conversa de cavaleiros, fique à vontade para me falar 

sobre seus palpites, estou realmente curioso. 

_ Bom, no começo eu estava totalmente perdido, não tinha ideia de quem poderia ser, 

ou o motivo. Cheguei a imaginar que eu fosse o culpado, porém quando descobri que as 

mortes estavam baseadas nas estrelas, minhas suspeitas logo começaram a ir em 

direção às pessoas que gostavam do tema. Lembrei-me da sua aula, ela foi na véspera 

da morte do cocheiro, e você me ofereceu uma caneta, que com certeza foi a mesma 

encontrada no local do crime. Se eu não estiver equivocado, você deve ter pego um fio 

de cabelo meu quando bateu no meu ombro na hora de se despedir. 

_ Interessante, toda sua suspeita foi baseada em uma aula? 

_ Não. Depois que associei você ao Crupiê, comecei a juntar provas, descobri a sua data 

de nascimento: Março, o mês onde todas as constelações das mortes são visíveis, isso 

não era uma prova concreta, mas ajudava no motivo dos crimes. A prova final chegou 

quando comecei a investigar a sua residência: descobri que você morava em uma 

chácara e tinha uma Fiorino no quintal. 

Igor parecia levemente impressionado. 

_Fiorino no quintal? Como assim? Ela foi para um desmanche logo após a morte da 

prostituta. 

_ Sim, eu fui na sua casa e realmente não encontrei nada, porém enquanto olhava as 

imagens pelo Google Earth, havia uma imagem de 3 meses antes com uma Fiorino 

branca estacionada em sua fazenda. 

_ Olha, pela primeira vez, conseguiu me surpreender, muito bom. 

(A ironia continua. Já se passaram sete minutos, não falta muito) 

 

_Não cheguei a ter 100% de certeza, mas já estava considerando você o assassino, mas 

faltava descobrir o que te levou a se tornar um serial killer, comecei a ver as constelações 

e faltava Câncer, não foi difícil pesquisar no hospital universitário e descobrir que você 

estava com câncer, fazendo quimioterapia, então a conclusão foi óbvia: você descobriu 

Comentado [NV20]: Achei meio pleonasmo, não sei, meio 
obvio, mas não tenho certeza se realmente é 



 

 

que tinha câncer, e que não tinha cura. Isso te fez pensar em fazer os crimes e tentar 

marcar o seu nome na história. Por mais que você pudesse ser preso, não tinha 

importância, afinal, sem esposa nem filhos seria uma questão de sofrimento rápido até 

a sua morte. Mesmo porque, eu imagino que não exista sofrimento pior do que o 

próprio câncer.  Até ter certeza que você tinha câncer, eu cheguei a imaginar que eu 

seria a morte de câncer, afinal, apesar de estar prestando atenção em Aninha, me 

lembro da sua aula, você fez uma piada falando que os ricos que não ajudam as pessoas, 

eram o Câncer da sociedade, porém depois de checar todos os exames, minha opinião 

mudou, algo me diz que eu não serei a última morte 

_ Errou... Errou feio... Errou RUDE!!! Você elaborou uma excelente teoria e realmente 

faz muito sentido em vários pontos, porém infelizmente, você errou. 

Marcos havia deixado de lado o semblante confiante para começar a transparecer 

dúvidas. Faltavam 8 minutos, precisava enrolar um pouco mais. 

_ Deixa eu te explicar melhor, meu caro Marcos, realmente o câncer colaborou com o 

meu objetivo, porém não foi o motivo principal. Nunca tinha me passado pela cabeça te 

matar, admito que eu estava me imaginando como a morte de câncer, porém, às vezes 

milagres acontecem, e, advinha, essa quimioterapia deu resultado, e mesmo após 

diversos médicos terem afirmado que eu tinha apenas alguns meses de vida, 

milagrosamente, estou aqui, vivo e curado. Uma vez que estou curado, temos um novo 

problema: quem seria a vítima de câncer? Advinha quem assumiu meu lugar? 

Igor começava a falar de forma feliz e descontraída. 

_ Eu? 

_ Você não cansa de estar errado sempre, Marcos? – Igor gargalhava enquanto falava – 

Não meu querido, não deu nem tempo de pensar em você. Alguém fez um enorme favor 

se expondo pra mim. Apóuma breve pesquisa, descobri que tinha encontrado um novo 

câncer para minha constelação. 

_E quem seria? 

_ Nem desconfia? Eu esperava mais de você... 

(Ele continua me menosprezando em todas as falas, parece que está sempre um passo à 

minha frente. Pouco sabe que em questão de três minutos esse prédio vai estar cercado 

pela polícia. Pelo menos espero que meus cálculos estejam corretos...) 

_Não, realmente não sei quem é o seu câncer... 

_ A nossa sociedade está repleta de doenças, mentiras, roubos, estupros, invasões de 

privacidade, e imagina só? Consegui pegar tudo isso em uma única pessoa, olha que 

maravilha! 



 

 

(De quem ele está falando?) 

_ Está vendo aquele forno? No canto da cozinha? Veja o que acontece quando eu puxo 

essa corda. 

Marcos não havia reparado, mas existia uma corda ligando a tampa do forno até os pés 

de Igor. Quando ele puxou a corda, Felipe conseguiu perceber dois homens amarrados 

dentro do forno, um grande e gordo, sentado em uma cadeira com os braços estendidos 

para frente, outro sentado em uma segunda cadeira ao lado, com o corpo totalmente 

amarrado, e a boca apontando para o teto, com um funil de ferro encaixado dentro dela. 

Olhando à primeira vista, Marcos não conseguiu reconhecer os homens, porém 

prestando um pouco mais de atenção no homem com o funil na boca, ele percebeu que 

se tratava de Felipe Martins. 

_ Como você é lento, Marcos, não precisei de muito para saber que esses homens são 

os responsáveis pelo sequestro de Stefanie, e não apenas ela, mas outras várias 

mulheres também, eles me confessaram tudo. E adivinha: está registrado em vídeo 

nesse HD externo! Você vai poder pegar depois, é um presente pra você, meu querido! 

(Ele encontrou esses homens e descobriu que eles sequestravam mulheres, como ele fez 

isso tão rápido?) 

_Você tem certeza do que está falando? Esse homem pode ser um jornalista urubu, mas 

não imagino que ele sequestre mulheres... 

_ Essa é mais uma diferença nossa meu amigo, você ainda tenta enxergar o lado bom 

das pessoas, eu por outro lado, simplesmente enxergo as pessoas como devem ser 

enxergadas. Sim, ele fez isso, e agora vai pagar pelos seus crimes.  

_ Deixe que a polícia faça isso. Por que você precisa ser um justiceiro? Deixe que a lei o 

julgue. 

_ Marcos, Marcos, adoraria prolongar mais nossa conversa, mas acho que nosso tempo 

já está ficando apertado. Sua amiga Laís já está a menos de um minuto daqui, levando 

em conta que você já deu seu aviso para invadirem, sinal que já conseguiu a minha 

confissão. Devo ter exatos 2 minutos até que cheguem aqui. 

(Como ele pode saber onde ela está?!!) 

 _ Não me olhe com essa cara de surpresa, Marcos, já existem rastreadores, e são muito 

úteis caso você deseje seguir policiais que sempre utilizam os mesmos carros. Isso na 

minha orelha é uma escuta, você deveria ouvir o desespero na voz de Laís, acho que ela 

quase se arrependeu de ter te acusado de ser o Crupiê. 

(Ele plantou uma escuta e um localizador no carro da polícia, por isso sabia onde e 

quando chegariam ao local) 



 

 

_ Pois bem, Marcos, acho que nossa conversa termina por aqui. Nessa mesa vou te 

deixar 2 presentes, meu amigo: uma carta, e uma fita. Fique à vontade para visualizar 

quando quiser. 

_Você não vai escapar, Igor, a polícia já cercou o local. 

_ Marcos.. Marcos... Continua me subestimando? Não sou um vilão de histórias em 

quadrinhos que conta seu plano e sua estratégia antes do fim simplesmente para o herói 

escapar na hora que quiser e me prender... Eu Sei que a polícia já cercou o local, estou 

acompanhando as conversas da sua querida Laís e sei que estão invadindo agora... Estou 

sempre uma jogada à sua frente Marcos, e para aproveitar, deixe-me corrigir o seu 

comentário: eu vou escapar sim, isso já estava planejado desde o começo. 

Igor apertou um pequeno botão e vestiu a máscara de gás. Marcos tentou ir em direção 

ao criminoso quando percebeu que as saídas de ar começavam a exalar um denso gás, 

porém por mais que tentasse prender a respiração, acabou inalando um pouco da 

substância, o que automaticamente gerou nele uma grande sonolência. A última coisa 

que conseguiu visualizar foi Felipe se debatendo na cadeira e Igor fazendo um sinal de 

adeus para ele, tentou agarrar as pernas do assassino, porém faltava força, seu corpo 

estava mole, sua consciência pesada... por fim, tudo ficou escuro.  

 

 

 

 

Laís 

O mundo parecia estar rodando quando Laís acordou. Tudo estava fora do lugar, olhou 

em volta e viu diversos policiais jogados no chão, todos inconscientes, enquanto tentava 

se levantar, sentia o peso da Terra sobre sua cabeça... 

(Onde estou? Que merda de lugar é esse? Por que todos estão deitados?) 

Enquanto fazia um esforço sobre-humano para se levantar, começou a lembrar dos 

fatos... 

*** 

Marcos havia sinalizado para ela encontra-lo em um sítio, porém quando chegou no 

local, a chácara estava totalmente deserta, começou a vasculhar junto com mais oito 

policiais o interior da casa, mas nem sinal de Marcos, temia que fosse apenas uma 

armadilha para despista-la, porém quando chegou ao quarto principal, encontrou uma 
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foto ao lado da cabeceira da cama; apesar de parecer mais novo, Laís tinha certeza que 

era o mesmo homem que havia visto no galpão. 

Antes que pudesse falar com os demais policiais, chegou uma mensagem no celular, 

Marcos estava avisando que já havia visitado o sítio, mas que foi direcionado a visitar 

outro local sob as instruções do Crupiê, e que ela não deveria invadir o local até que ele 

enviasse um sinal. 

Laís conseguia sentir o coração querendo fugir pela boca, seu ex-amante estava indo em 

direção à mesma armadilha que José. 

Tentou ligar para Marcos, mas o celular apenas chamava – por mais que Laís ainda 

tivesse uma leve suspeita de que Marcos pudesse estar envolvido nos crimes, sentia que 

deveria protege-lo. 

O endereço do prédio que ele havia passado não era distante, porém seria necessário 

correr para chegar lá em menos de 30 minutos. A pista falsa de Marcos havia atraído 

metade da polícia para a chácara, até que conseguissem cercar o novo local levaria um 

tempo. 

O caminho para chegar no prédio abandonado tinha sido absurdamente longo, temia 

que fosse tarde demais. Temia perder mais uma pessoa. 

Três minutos antes de chegar ao local, Marcos enviou o sinal de que poderiam invadir 

quando chegassem, ele estava em perigo. 

Por mais que Laís soubesse que a ansiedade havia lhe custado a vida de José, não 

conseguia se imaginar chegando no local e aguardando pacientemente a força tática e 

os reforços, sentia que cada segundo era precioso, precisava correr para salva-lo. 

*** 

Levantando, Laís de lembrou de ter entrado em um prédio abandonado, que deveria ter 

sido um centro comercial ou algo parecido, após passarem por algumas portas em 

direção ao centro do prédio, um gás começou a sair da tubulação de ar, ela e os demais 

policiais tentaram fugir do local, porém todo o esforço havia sido inútil, antes que 

pudesse chegar à porta de entrada havia desabado no caminho, o assassino havia a 

colocado para dormir pela segunda vez. 

Olhou no relógio de pulso e não fazia muito tempo que tinha chegado no local, apenas 

30 minutos, a força tática deveria estar chegando a qualquer momento. Olhou ao redor 

e viu que alguns policiais começavam a se mexer de forma lenta, ela teve o instinto de 

ajudar, mas se lembrou que Marcos havia passado o sinal para invadir já fazia mais de 

meia hora, se ele estivesse realmente em perigo, poderia já estar morto nesse 

momento. 



 

 

Resolveu continuar vasculhando o local, empunhou sua arma em uma mão, a lanterna 

na outra e seguiu adiante. 

As paredes eram velhas com marcas do tempo que ficaram abandonadas, a iluminação 

fraquíssima e a sujeira e os insetos dominavam a estrutura. Entrou por mais algumas 

portas de galerias, todas abandonadas, algumas tinham marcas de pichações, outras 

sujeiras, possivelmente abandonadas por moradores de rua. Apesar de ser apenas três 

da tarde, dentro das galerias era impossível dizer o horário, uma vez que não havia 

iluminação natural. 

Após gastar em torno de 7 minutos vasculhando diferentes galerias, chegou em uma 

que parecia uma cozinha, diferente de todas as outras salas, essa possuía iluminação e 

paredes brancas. Logo que entrou encontrou Marcos jogado no chão e mais dois corpos 

ao lado de um fogão. 

  

Laís não conseguia ter certeza de quanto tempo havia gasto até ter coragem de 

examinar Marcos – uma mistura de sentimentos passou pela sua cabeça: tristeza por 

ver o jovem investigador caído no chão, medo dele estar morto, arrependimento por tê-

lo julgado como o assassino e, por mais que tentasse esconder, uma leve preocupação 

de ele ter algum envolvimento com os crimes. 

Após um momento de reflexão, Laís se jogou no chão para tentar acordar o rapaz. Após 

alguns tapas e sacudidas, Marcos mostrou sinal de vida e começou a lentamente 

acordar. 

_Olá, caçadora de bruxas, veio queimar sua Joana D’arc? 

Laís tentava esconder as lágrimas de felicidade, mas temia que não estivesse tendo 

muito sucesso 

_Não, vim resgatar meu bombomzinho belga... 

_E está planejando fazer o que com ele? Comer inteiro? 

_ É uma possibilidade... – Apesar da felicidade do momento, Laís se lembrou que o dever 

deveria vir em primeiro lugar – Onde está o Crupiê? 

Marcos parecia um pouco perdido e frustrado com a súbita mudança de assunto. 

_Não sei dizer, mas pela conversa que tivemos, acredito que tenha fugido. Acho que ele 

conseguiu completar o Céu que ele tanto buscava. 

_Como assim? 



 

 

Marcos lentamente começava a se levantar e caminhar em direção aos outros dois 

corpos que estavam junto ao forno. 

_ Acredito que Felipe tenha sido sua última constelação. 

_ Felipe? Um repórter? Que sentido faz ele ser câncer? 

Marcos parecia estar falando com um tom de tristeza. 

_ Faz todo o sentido. Pela conversa que tive com Igor, Felipe era um sequestrador de 

mulheres, um criminoso sem escrúpulos, um câncer na sociedade, acredito que ele 

tenha sido escolhido por esse motivo e agora esteja morto. 

Quando os dois chegaram perto do corpo, era assustador olhar, o funil continuava 

conectado à boca de Felipe, porém boa parte de seu corpo havia sido decomposta, uma 

espécie de ácido tinha escorrido pelo corpo do jornalista através do funil, fazendo com 

que em diversas partes do corpo fosse possível visualizar feridas recém abertas, 

causadas pela substância utilizada. 

Ao lado do repórter havia um homem gordo amarrado e sangrando. Onde um dia 

deveriam ter existido duas mãos, haviam 2 braços apenas. O Crupiê deveria ter cortado 

as mãos do homem 

_ Você tem ideia do porquê de ele ter matado o repórter Felipe? 

Laís tentava observar pena em Marcos, mas sentia apenas uma espécie de nojo e repulsa 

no jovem. 

_ Se o Igor tiver sido honesto na conversa que tivemos, acredito que sim, ele é um 

câncer, e eu sei o motivo... Está vendo aquele HD? Acredito que vai ser mais 

esclarecedor do que qualquer palavra minha – Marcos apontava para uma pequena 

mesa no centro da sala – Segundo Igor, dentro desse HD externo você vai encontrar o 

motivo de Felipe ser o câncer. 

Laís tentava organizar a mente e pensar em qual seria o seu próximo passo, por mais 

que ela sempre se orgulhasse de manter a mente calma, dessa vez sentia dificuldade em 

se concentrar e escolher uma ação. 

Queria abraçar Marcos, pedir desculpas e perguntar como o rapaz estava, sentia 

vontade de questionar como ele havia descoberto tudo, tinha a emergência de socorrer 

o homem sem as mãos, ele estava perdendo muito sangue, fazia meia hora que o 

assassino havia fugido, ele com certeza estava na região, poderiam captura-lo e acabar 

de vez com essas mortes, tinha um local inteiro para ser examinado, por mais que 

tentasse se concentrar, sentia dificuldade em deixar a mente calma. Laís começou a se 

lembrar de José, o que o velho policial teria feito nesse momento? Ele sempre mantinha 
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a calma e tinha uma resposta para cada ação. Ele poderia não ser o investigador que ela 

imaginava, mas era o policial que ela precisava. 

Novamente se lembrou das vezes em que fora abandonada e da promessa de que jamais 

ficaria sem ação – “Preciso tomar uma atitude”. 

Laís pegou o rádio e chamou o seu novo parceiro. 

_Murilo? Está na escuta, Murilo? 

_Graças a Deus, Laís, vocês estão bem? A força tática acabou de chegar, estão fazendo 

um plano para entrar. 

_NÃO DEIXE ELES ENTRAREM MURILO! Eles vão acabar com todas as provas do crime. 

Segure-os aí fora. O Crupiê jogou uma espécie de gás do sono, porém a fumaça já se 

dissipou. Quero que você entre com mais 10 policiais, deixe 8 deles para ajudar os que 

haviam entrado comigo, eles estão acordando do sono, e venha você com mais um 

homem de confiança, precisamos olhar com detalhes o local. 

Marcos parecia um pouco encabulado ao lado de Laís. 

_ Laís, se me permite, mas não acho que temos muito o que investigar no local, já 

sabemos quem é o Crupiê, só precisamos ir busca-lo. 

_Eu agradeço seu comentário Marcos, mas estou falando com meu parceiro, Murilo. 

Conforme estava falando contigo, Murilo, peça para a força tática fazer um perímetro 

no local e verificar se existem saídas de esgoto ou afins, precisamos que todas as saídas 

sejam milimétricamente vasculhadas, ele saiu faz apenas 30 minutos, não pode ter ido 

para longe com vocês do lado de fora, EU QUERO ELE PRESO!!! 

Marcos ainda parecia incomodado. 

_ Pronto, feliz agora? Deixa a força tática caçar o Igor, estou enviando as fotos dele para 

os policiais, vamos nos concentrar no local do crime. 

Laís começou a verificar se Felipe estava vivo, mas logo percebeu que o rapaz já estava 

morto, então resolveu tentar estancar o sangue dos braços recém decepados de Bola. 

_ Laís, Igor está careca e sem sobrancelhas, está mais fácil do que nunca para ele se 

disfarçar. Ele é mais inteligente do que imaginávamos, duvido que ele vai sair correndo 

feito louco para tentar escapar, ele tem um plano. 

_ Qual é o plano então, Marcos? Se você sabe de tudo como sempre, me diga, qual é o 

plano? Por que ele te deixou vivo? Como você descobriu que ele era o assassino? E onde 

ele está? 

O rapaz ficou um pouco acuado. 



 

 

_ Eu não sei, Laís, mas estamos fazendo exatamente o que a polícia faria, ele sabe disso, 

estamos fazendo tudo conforme ele planejou. 

_ Marcos, é assim que trabalhamos, e é assim que vou trabalhar. 

A porta da cozinha se abriu e Murilo entrou com um segundo policial, Laís pediu que o 

policial chamasse um médico para socorrer o homem gordo, enquanto ela e Murilo 

investigavam a cena do crime e as mortes. 

Enquanto observava o corpo de Felipe, observou Marcos pegando um papel junto ao 

HD externo e começando a ler. 

_ MARCOS, isso são provas, o que você acha que está fazendo? 

_Essas cartas são endereçadas a mim – O rapaz continuava lendo. 

_ Me entrega essa MERDA AGORA. 

_ Como sempre: a delicadeza em pessoa. Essas cartas são totalmente direcionadas para 

mim, e mostram a minha vergonha como investigador. Como pude ser tão cego... A 

resposta sempre esteve na minha frente, mas não consegui observar... 

Laís nunca tinha visto Marcos tão abatido, era como se tivesse caído uma tonelada em 

suas costas... 

(O que ele viu nessas cartas que mexeu tanto com ele?) 

  

Arnaldo 

Mesmo já tendo se passado semanas, Arnaldo sentia dificuldade em sair da casa de 

Stefanie e Paulo. 

Olhar para a única mulher que já tinha amado na vida sentada no canto do sofá 

tremendo de medo era dolorido demais. 

Era fácil perceber que Stefanie não era mais a mesma mulher confiante e sem medos 

que ele havia conhecido, lembrava dela enfrentando promotores e juízes, sempre de 

queixo erguido e postura ereta, visualizar essa mesma mulher sentada com os braços 

em volta do joelho era lamentável. 

_Arnaldo, Paulo... vocês podem ir fazer o trabalho de vocês, eu estou bem... só preciso 

de um tempo para me recuperar. 

Por mais que Arnaldo quisesse voltar para o trabalho, ele sabia que era mentira e que 

Stefanie não estava bem. 



 

 

_Você está ótima minha professora, poucas pessoas teriam sua força, só queremos ficar 

por perto por enquanto, para te fazer companhia, ficar esse período sem te ver nos 

deixou com saudades. 

Paulo ainda parecia estar se recuperando do susto e permanecia a maior parte do tempo 

calado. 

Cada vez que ele olhava para Stefanie, sentia mais raiva do Crupiê, sentia raiva e pena 

do amigo José, o homem que havia prendido diversos psicopatas fora assassinado pelo 

mesmo homem que raptou sua querida ex-amante. Pensar que ela foi utilizada como 

isca para levar o velho policial para a morte deixava Arnaldo com peso na consciência, 

com certeza o Crupiê sabia que ele estava pressionando José para chegar na solução do 

crime, e ter raptado a segunda mãe de Arnaldo faria com que ele pressionasse a polícia 

de todas as formas, apesar do abuso que o assassino cometeu com Stefanie, ela não 

passou de uma isca para o verdadeiro alvo, José. 

Apesar do sentimento de culpa quanto ao amigo, a felicidade de ver Stefanie em 

segurança tinha compensado – “Pelo menos ela está em segurança!” 

Ao mesmo tempo que olhava para o casal, começou a pensar na filha de José, e em 

como ele havia menosprezado a relação do policial com ela. Sentia ao mesmo tempo 

uma vergonha, uma vontade de tentar corrigir a situação. 

Abriu o notebook e escreveu um e-mail para a moça: 

Querida Carol 

Acredito que nos vimos apenas uma vez pessoalmente, porém sinto como se te 

conhecesse há anos, meu nome é Arnaldo Freitas, e atualmente sou o prefeito da cidade 

de São Paulo. Durante todos os meus anos de trabalho como advogado e agora como 

político não me recordo de algum dia ter encontrado homem mais decente e valioso 

como o seu falecido pai. 

Todas as pessoas nessa vida cometem erros, eu já cometi diversos, e sei que você 

também, e por mais que você possa ter dificuldade em aceitar, seu pai também. 

Desde que vocês se distanciaram, não me recordo de um único dia em que José não 

lamentasse a distância de vocês, e tentasse largar tudo para ter apenas um minuto 

abraçado contigo. 

Lamento do fundo do meu coração ter atrapalhado esse sonho que José tanto tinha, 

junto com esse e-mail segue a carta que eu mesmo assinei, onde seu pai se aposentaria 

por vontade própria para tentar se reaproximar de você, infelizmente não foi possível 

que esse reencontro acontecesse em vida, mas espero que você o perdoe, pois não teve 



 

 

um único dia em que ele não tenha desejado mudar toda a vida somente para ficar um 

minuto a mais contigo. 

Seu pai é um herói, um policial que deu sua vida para salvar centenas de outras pessoas, 

ele prendeu alguns dos piores assassinos que esse país já viu, um homem fantástico, que 

teve apenas uma grande frustração em vida: não ter o amor da própria filha. 

O funeral foi ontem, e pelo que fui informado você não apareceu, saiba que ele foi 

enterrado na Vila Mariana, se algum dia tiver interesse em prestar homenagens para o 

maior herói que essa cidade já viu, e acima de tudo, para um pai arrependido, por favor, 

me avise, terei um imenso prazer em te acompanhar.  

Saudações 

Arnaldo Freitas. 

Após concluir o e-mail, encaminhou para Renata e pediu que ela enviasse para Carol, a 

filha de José. 

Arnaldo foi até a cozinha pegar um copo de leite, quando recebeu uma ligação de Laís. 

_Arnaldo falando. 

_ Boa tarde, dr. Arnaldo, aqui é a investigadora Laís, o responsável pelo sequestro de 

Stefanie está morto. 

_ VOCÊ CONSEGUIU? O CRUPIÊ ESTÁ MORTO? 

Arnaldo quase derrubou o copo de leite, tamanho o susto 

_ Desculpa, doutor, mas infelizmente o Crupiê e o responsável pelo sequestro não são a 

mesma pessoa. 

_ Como assim? Precisa ser a mesma pessoa, Stefanie estava lá, José foi morto lá. 

_ Sim, eu sei, mas a história é mais complexa do que eu gostaria de admitir, podemos 

conversar pessoalmente? Acredito que vai ser mais fácil para explicar tudo. 

_Estou em Pinheiros, vou te mandar o endereço por mensagem. Venha AGORA pra cá, 

quero saber de tudo que está acontecendo. 

A cabeça de Arnaldo revirava – “Como assim eles não são a mesma pessoa? Precisa ser, 

só pode ser a mesma pessoa.” 

Após meia hora aguardando, o copo de leite já havia sido trocado por 2 copos de whisky 

puro e mais alguns amendoins, até que finalmente Laís chegou, ela estava acompanhada 

por um jovem rapaz. Não precisou de mais de um minuto para Arnaldo perceber que 

era Marcos Praline, o homem acusado de ser o Crupiê. 



 

 

_Ele é o seu assassino? Porque está sem algema? 

 _ Desculpe, doutor – Laís parecia constrangida – Mas cometi um grande erro, esse 

homem que está ao meu lado, até que se prove o contrário, é totalmente inocente. 

_ Eu entendo. E cadê o Crupiê? 

Marcos parecia mais entretido com suas anotações no papel, pouco se importando com 

conversa. 

_ Infelizmente, ele escapou, Marcos conseguiu localizar o assassino, porém ele havia 

preparado tudo para sua fuga, todo o prédio foi infestado por um gás sonífero, onde 

todos nós apagamos, dando o tempo necessário para a fuga dele. 

_ Vocês deixaram ele escapar por entre os dedos? 

Marcos levantou a cabeça e começou a falar. 

_ Desculpa, Arnaldo, mas infelizmente ele é extremamente inteligente. Tudo que 

aconteceu foi extremamente planejado, ele nos colocou onde queria e da forma que 

queria. Pelo que escutei da conversa por telefone, Laís te avisou que o homem que 

sequestrou Stefanie está morto. Sim, o homem está morto, e quem o encontrou e o 

matou não fui eu, muito menos a polícia, e sim o próprio Crupiê. 

Durante mais de duas horas, Marcos e Laís explicaram para Arnaldo tudo que havia 

ocorrido nessa tarde, como haviam descoberto que Felipe era um sequestrador, que 

vinha atuando em São Paulo a bastante tempo, que o nome do serial killer era Igor e 

que ele havia planejado todas as mortes com base nas constelações, Marcos explicou 

que durante os últimos anos ele havia ajudado José nas principais investigações e que 

por isso José duvidava que ele poderia ser o Crupiê 

_Dr. Arnaldo, tudo fazia muito sentido para mim, acreditava já ter fechado todas as 

peças do quebra-cabeça e solucionado o caso. Convenhamos, temos um psicopata, 

fanático por arte e estrelas, que após descobrir que tem câncer, resolve fazer uma obra 

prima matando pessoas que ele considerava inúteis, conforme cada constelação. Nos 

planos inicias a última morte seria a dele, mas após descobrir que estava curado, 

resolveu mudar o destino, matando um copiador que agia de forma errada na 

sociedade, ele poderia até receber um pequeno apoio popular. Tudo parecia claro, e 

sempre achei que fosse simplesmente baseado no ego de um homem até que eu tive a 

oportunidade de ler essa carta. Até agora me pergunto como pude ser tão cego. Tudo o 

que aconteceu, todas as mortes do Crupiê tinham EU como foco, era EU, Marcos Praline, 

que ele queria atingir. 

_ Você? Por que infernos você seria o alvo dele? E por que ele não te matou quando 

teve a chance? 



 

 

_ Mais do que a morte, ele queria me humilhar em meu próprio jogo, e infelizmente, 

acredito que ele tenha conseguido. Vou ler a carta em voz alta, acho que você vai 

compreender aonde quero chegar. 

_Querido Marcos, ou deveria chamar de Macaquinho? 

Sim, meu caro, eu conheço muito bem seu passado, e pasme: esse foi o seu grande erro, 

acreditar que ninguém conhecia nada sobre você. 

Primeiro; eu juro que eu te odiava e invejava a sua vida, mas depois de um tempo, 

comecei a te admirar, você tem um bom raciocínio, isso me empolga, mas seus pais 

cometeram alguns erros fatais, e, bom, sobrou apenas o filho para pagar pelo erro dos 

pais. 

Acredito que você esteja querendo algumas explicações, pois algo me diz que sozinho 

você não descobriria nunca. Vamos lá... 

Tudo ocorreu de forma inesperada. Há um ano e meio minha mãe foi encontrada morta, 

ela estava em depressão profunda e teve uma overdose de medicamentos, ela nunca 

conseguiu se recuperar do que sua família nos causou. Acredito que você não vai se 

lembrar bem dela, mas do meu irmão, com certeza você vai se lembrar, afinal vocês eram 

amigos na infância. Pois bem, logo depois que minha mãe faleceu, ele foi encontrado 

com três quilos de maconha na mochila, foi preso e morto na prisão, minha família foi 

totalmente destruída. Tudo por causa do que o seu pai nos causou. 

Admito que meu velho pai não era flor que se cheire, nos batia e por vezes tratava mal 

nossa mãe, porém, ainda assim era nosso pai, e era o responsável por manter uma 

estrutura familiar. Acredito que você não se lembre bem de mim, porém convivemos 

durante um período até eu sair do Brasil para continuar meus estudos em Cambridge. 

Após ter minha vida abalada, pela morte dos meus últimos parentes, tive a mágica 

notícia: descobri que estava com um câncer fatal e em estágio avançado, os médicos por 

mais otimistas que tentassem ser, me deram apenas alguns meses de vida. 

Depois dessa notícia, minha vida foi abaixo, pensei em me trancar dentro do meu sítio e 

aguardar a morte chegar, tudo parecia perdido, até que o semestre letivo recomeço. Vou 

para a primeira aula apenas para me apresentar para os alunos e avisar que eu não 

poderia seguir ministrando as aulas em virtude de problemas médicos, porém eis que 

aparece uma aluna fantástica, ela passa a primeira aula inteira assistindo minha 

apresentação com brilho nos olhos como eu jamais havia visto em qualquer estudando 

– ela era simplesmente linda, e me fez segurar o meu afastamento. 

Após duas aulas, eu estava perdidamente apaixonado por ela, passava horas pensando 

nessa aluna e planejando como poderia me aproximar dela. De forma discreta, conversei 

com outros estudantes e descobri que ela era solteira, tudo estava caminhando para eu 



 

 

ter pelo menos um pouco de felicidade antes da minha morte programada. Certo dia 

consegui que ela ficasse para depois da aula, começamos conversando sobre estudos e 

afins, até que tentei me aproximar, porém para meu espanto, com toda a simpatia do 

mundo, ela diz que não poderíamos ficar, pois o coração dela já tinha dono. Novamente 

me senti no chão, continuei conversando, tentando não demonstrar a frustração, e 

durante a conversa, descobri que Ana Beatriz era apaixonada por você, Marcos Praline. 

Nesse exato momento, tudo ficou claro Marcos, você e sua família eram o vírus que 

estava acabando com a minha. Decidi que iria te afetar de algum modo... Mas como? 

Beatriz sempre falava que você vivia viajando e fugindo de São Paulo, que você só 

aparecia, quando a polícia necessitava, dessa forma, descobri que você era quem 

ajudava José, decidi que iria te desafiar em seu próprio jogo, criei um psicopata em São 

Paulo e passei a tentar me comunicar com você, não imaginei que fosse demorar tanto 

tempo para a polícia perceber, mas demorou... E como demorou. 

Desde o princípio, me dividia entre querer te matar ou me matar, porém eu amava Ana 

Beatriz e por mais que eu jamais desejasse vê-la perto de você, eu sei o que você fez no 

passado da garota, e sentia que de alguma forma tinha uma dívida contigo, então resolvi 

te testar e provar que sou melhor e acabar com a sua vida de forma sutil. Se você presa 

por se manter isolado do mundo, o mundo vai saber o lunático que você é, se você ama 

Ana Beatriz, vai ficar sem o amor dela. Simplesmente para você sentir o mesmo que eu 

passei. 

As primeiras mortes foram simples, não precisava de muito esforço, porém não ganhava 

atenção da polícia, tentei matar uma falsa celebridade, porém nenhuma atenção, após 

isso tentei ser mais claro para o velho policial José, entrei e convenci Leandro a matar 

_________, os dois tendo sido capturados por você e José, tinha certeza que despertaria 

a atenção de vocês, porém nem assim fui notado. 

Percebi que eu precisaria ser mais eficiente na minha missão. Apesar de ser totalmente 

demente e manipulável, Leandro serviu para me dar uma marca, ele gostava de dados e 

jogos, então resolveu fazer a marcação em formato de dado, minha primeira reação foi 

ficar louco com ele, porém logo percebi que se meu objetivo era ser notado uma marca 

como essa não seria ruim. 

Então depois do assassinato da prisão, resolvi aderir a marca dos dados, e apesar do 

apelido ter sido criado por um homem desprezível, admiro que passei a gostar.    

Durante toda essa experiência, meu objetivo era deixar minha marca completando meu 

céu, e fazer isso sem ser pego. Tirando aquilo que realmente importava para você, acho 

que minha missão foi 100% de sucesso, não? 

Dica: Procure um limão, o complemento da carta tem mais explicações. 



 

 

Arnaldo se sentia congelado, tudo o que aconteceu era apenas porque um homem 

surtou e resolveu que deveria se vingar de um desentendimento da época de infância. 

_ Qual era o nome dele? E o que a continuação da carta dizia? 

_ O nome dele é Israel, apesar de ser conhecido atualmente por Igor, e eu não sei o que 

a continuação da carta diz, ainda não consegui encontrar um limão. 

_ COMO ASSIM VOCÊ AINDA NÃO LEU?  

_ Tudo foi muito rápido, apaguei, quando acordei estava com o corpo de Felipe, quando 

consegui começar a ler essa carta, Laís me arrastou até aqui, agora estou aqui lendo... 

Arnaldo estava revoltado 

_ Dr. Paulo, você tem um limão? 

O velho homem foi até a cozinha, fatiou o limão e trouxe para Arnaldo. 

Assim que esfregaram o caldo do limão no papel, a tinta começou a aparecer, primeiro 

algumas palavras, até que a carta inteira estava escrita. 

Continuando, meu caro Macaquinho. 

Me pergunto quanto tempo você levou para conseguir o limão, se tiver sido rápido, 

talvez você tenha sucesso em me capturar. 

Enquanto Marcos continuava a leitura em voz alta, Arnaldo e Laís torciam o queixo. 

Pois bem, nosso passado esteve conectado e nosso futuro também vai estar conectado, 

em breve todos vão saber os motivos que me levaram a cometer os crimes e como toda 

a polícia foi incapaz de me capturar. 

Imagino que nesse momento você e todos os policiais devem estar se perguntando como 

eu fui capaz de desaparecer debaixo dos olhos de vocês... Bom, pra falar a verdade foi 

mais fácil do que eu gostaria de admitir, só precisei de uma peruca, um bigode e 

sobrancelhas falsas (menos que 100,00 reais na 25 de março) e um uniforme da polícia. 

Quando você estiver lendo essa carta, com certeza a força tática já vai ter entrado e 

socorrido os pobres policiais, e advinha: entre eles, estava o seu querido amigo. 

Posso garantir que vamos ficar um tempo sem nos ver, Marcos, mas ainda nos 

encontraremos novamente, e fique ciente, espero não te ver próximo de Ana Beatriz... 

Não que eu precise avisar, afinal ela não quer mais olhar na sua cara...   

Adios, Amigo. 



 

 

Durante o final da leitura, Laís já estava no telefone ligando para seu parceiro 

responsável por coordenar as buscas ao Crupiê. Ela pediu desesperada para que 

nenhum policial fosse liberado, porém era tarde demais, já haviam saído há mais de 40 

minutos, alguns ainda estavam ajudando nas investigações, porém os mais abalados 

foram liberados para retornarem para suas casas. 

Arnaldo tremia de raiva, e tentava controlar sua fúria, como eles haviam deixado o 

psicopata escapar por entre os dedos deles... 

_ Vocês são jovens demais... Vocês BRINCAM demais... Como puderam deixar esse 

assassino fugir? 

Marcos parecia abatido olhando para o papel. 

_Lamente, Arnaldo... e Laís... Normalmente eu ficava sempre atento aos detalhes, e 

conseguia conduzir qualquer pesquisa e investigação da forma que eu planejava, porém 

dessa vez foi diferente, tinha alguém que sabia que eu estaria investigando, e conhecia 

boa parte dos meus métodos, tudo o que ele fez até o momento, foi para me iludir e me 

deixar confuso, mas agora estamos na mesma página, eu sei quem ele é, e sei do que é 

capaz. É questão de tempo até eu captura-lo. 

_Pelo que entendi da carta, ele planeja desaparecer, como você imagina que vai 

conseguir prende-lo se ele não vai continuar matando?  

_ Tenho meus métodos. E, convenhamos, ele vai continuar matando, assim como um 

lobo que se acostumou a comer carne humana, ele vai continuar matando. 

Por mais que Marcos fosse enfático, Arnaldo preferia acreditar que o homem iria fugir 

e deixar de matar. 

_ Ele completou o céu, teve a vingança que planejou contigo, ele não tem mais motivos 

para matar, ele poderia ter matado vocês dois mas não quis, ele já completou a meta 

dele, não tem mais motivos para continuar matando, ele era um homem bom, surtou 

por um período, mas já recobrou a razão. 

_ Isso é exatamente o que ele deseja que a gente pense, porém tenho certeza que ele 

não foi 100% verdadeiro nessas cartas. Lendo e interpretando, a minha primeira 

impressão foi a mesma que a sua Arnaldo, porém existe um fato que derruba a hipótese 

de ele ter planejado isso tudo somente por ter perdido os parentes e por ter um amor 

não correspondido. 

_ Qual fato?  

(O que esse garoto descobriu que eu não consegui enxergar) 



 

 

_Os cachorros.... Eles não são obra de um mês... Ficaram trancados pelo menos 1 ano 

para chegar no estágio que chegaram. Como ele pode ter feito sem planejamento 

nenhum? Ele quis bancar o bom moço que agiu por motivos passionais e por causa da 

doença, porém particularmente, não acredito. 

_Você realmente acredita que os cachorros são uma prova contundente de que ele vai 

continuar matando? Às vezes ele apenas não curtia os cachorros, ou os encontrou na 

rua, ou durante os 3 meses que ele planejou, os cães chegaram nesse estado. 

Arnaldo percebeu o quanto Marcos parecia estar incomodado em ter que ficar 

explicando, estava nítido que o rapaz tinha convicção no que ele acreditava. 

_ Tudo é possível, Arnaldo, porém, tenho 88% de certeza que ele vai continuar matando. 

Torturar animais de estimação é mais um claro sintoma de psicopatia, em três meses, 

um cachorro não chega naquele estágio, ele agiu sem remorso algum, e gostou de ser 

celebridade, ele vai voltar a matar, é uma questão de tempo. 

_Então vá atrás dele... Faça com que ele cumpra a ameaça que ele realizou. 

Arnaldo sentia o peso das palavras de Marcos, mas sabia, que sua missão era tranquilizar 

a população. Ele precisava se preparar bem para conseguir fazer um bom discurso. 

 

Marcos Praline 

Após saírem da casa de Stefanie, Marcos e Laís decidiram ir em um bar próximo em 

Pinheiros. 

No caminho para o Bar, enquanto Laís dirigia, Marcos tentou ligar três vezes para Ana 

Beatriz e todas as ligações caíram na caixa postal. 

Optou por enviar uma mensagem de texto. 

Boa Noite Aninha, 

Me desculpa... sei que você tem motivos para nunca mais falar comigo, mas não faça 

isso... 

Você sempre foi a pessoa mais lúcida em nossa amizade, e eu surtei... surtei tanto a 

ponto de acreditar que eu era um assassino... 

Tenho muito para te contar... muito o que explicar... muito pelo quê pedir desculpas por 

esses últimos tempos... Me perdoe. 

PS. Acho que você merece saber isso por um amigo (se ainda me considerar um) 

Descobrimos quem é o verdadeiro Crupiê, seu professor Igor, ele é o verdadeiro Crupiê, 

ele brincou com nossas mentes, ele queria fazer com que você me odiasse...  



 

 

Em breve isso vai estar nos jornais... por favor, me avise quando receber essa mensagem 

e fique longe dele. 

Quando finalizou a mensagem Laís já estava terminando de estacionar o carro na porta 

do bar. 

A sensação de falha e fracasso era nítida no semblante dos dois, durante os primeiros 

15 minutos na cafeteria, não trocaram uma única palavra, apenas pediram cada um uma 

caneca de chopp. Marcos pediu uma dose de Nega Fulô, e Laís pediu uma para 

acompanhar. 

Marcos observou que Laís estava mudando, em outros tempos jamais beberia enquanto 

ainda fossem trabalhar, mas o peso dos últimos acontecimentos parecia ter 

sobrecarregado a policial. 

Sentiu uma súbita vontade de abraçar a amiga, mas não conseguia ter energia e coragem 

para chegar perto dela, apenas ficou em silêncio enquanto bebiam. 

_ Me desculpa, Marcos...  

Laís falava de forma baixa, como se sentisse vergonha das palavras. 

_Está tudo bem, Laís, não precisa pedir desculpa. 

Pela primeira vez durante o tempo que estavam no bar, Laís levantou o olhar do copo e 

ficou encarando Marcos de frente. Olhando ela de perto era possível ver a mudança no 

rosto: a moça parecia ter envelhecido cinco anos em um mês, estava com olheiras 

pesadas e o lindo cabelo bem cuidado de outrora estava mal penteado e armado. 

Quando se lembrava da visão de um anjo dormindo na primeira noite que estiveram 

juntos, Marcos se impressionava por ser a mesma mulher que estava diante de si. 

_Eu preciso, sim, Marcos. Eu culpei você para todos, eu disse que você era o principal 

suspeito, eu expus você, mesmo sabendo o quanto você valoriza o anonimato e mais do 

que tudo, eu não acreditei em você, eu não confiei no homem que estava saindo comigo 

e tentando me ajudar a resolver o caso. 

Novamente Marcos sentiu vontade de abraçar Laís, porém não se moveu, sentia que 

deveria manter distância da investigadora, a relação dos dois havia sido complexa e isso 

o deixava com medo de se aproximar demais. 

_Fica tranquila, Laís, eu te entendo, você não precisa pedir desculpa, nossa amizade 

continua, eu sei que diversas provas indicavam a minha direção, e para ser 

extremamente franco, até eu mesmo cheguei a acreditar que eu era o assassino... 

Laís soltou uma pequena risada misturada com algumas lágrimas que começavam a 

escorrer pelo rosto. 



 

 

_ Como assim até você chegou a acreditar? 

_ Uma longa história, minha amiga, mas basicamente, durante o meu retiro comecei a 

duvidar da minha lucidez e por questão de minutos eu não me entrego para a polícia 

assumindo crimes que não eram meus. 

Durante mais de uma hora entre risadas, momentos tensos e piadas, Marcos explicou 

para Laís tudo que se passou durante o período. 

Quando terminava de explicar como conseguiu recuperar a razão, a partida de futebol 

entre Palmeiras e Cruzeiro que passava na televisão foi interrompida para uma notícia 

URGENTE. 

_Boa noite a todos, hoje nós do Jornal “O Globo”, e pelo que confirmamos, diversas 

outras emissoras, recebemos uma carta anônima com um vídeo do Crupiê, ou melhor, 

Igor Santos, falando dos seus crimes e motivos. Aqui vocês conferem o vídeo em primeira 

mão. 

O bar inteiro parou em silêncio para acompanhar o vídeo. 

Na imagem aparecia um homem de terno como rosto escondido entre sombras, era 

impossível enxergar qualquer detalhe do rosto, porém a voz era nítida 

_Boa noite a todos, Meu nome é Igor Santos, ultimamente conhecido como Crupiê. 

Venho por meio desse vídeo fazer algumas revelações e explicar algumas das minhas 

razões. 

Não espero que entendam, nem que me perdoem pelos meus crimes, porém acredito 

que devo uma explicação para todos. 

Eu assassinei um total de 13 treze pessoas, foram crimes horríveis pelos quais eu 

realmente mereço ser punido. 

Sei que todos vocês devem estar me xingando e pegando as tochas para me procurar e 

me queimar, mas espero que tenham coragem suficiente para assistir a todo o vídeo 

antes de qualquer atitude. 

Não vou dizer que sou uma pessoa altruísta, porque não sou, mas tive meus motivos 

para cometer os crimes. 

Um ano atrás, descobri que tinha câncer em estágio terminal, todos os sonhos da minha 

vida se foram, me senti simplesmente esquecido por Deus, tudo o que eu poderia fazer, 

toda a beleza da vida, seria retirada de mim por uma doença. Em uma situação como 

essa você surta e começa a ficar fascinado pela morte. Durante esse fascínio, encontrei 

os vídeos de uma garota que incentivava os jovens a cometerem suicídio como se fosse 



 

 

algo belo, e pasmem: ninguém poderia fazer nada contra a menina, nem a lei, nem 

ninguém. Nesse momento minha morte já estava definida, senti que deveria fazer uma 

última missão: matei a garota para que ela não fizesse mal para a sociedade. 

Quando a matei, comecei a pensar na quantidade de pessoas que faziam o mal para 

todos e continuavam impunes e sem serem ameaçadas, então decidi construir o meu céu 

de sangue, onde cada constelação, seria uma pessoa que não merece estar nesse mundo, 

um cowboy, que possuía milhões de fãs, mas preferia jogar a sua vida nas drogas e fazer 

apologia a elas na televisão, um velho que molestava crianças, um assassino em série... 

Enfim, poderia falar de cada uma das pessoas que morreram, que muitos de vocês iriam 

concordar com a minha opinião, mas, novamente, não sou um mártir, nem sou 

totalmente altruísta, eu queria deixar esse mundo com a minha obra prima completa, o 

céu de março, as estrelas de março, as constelações de março nunca mais serão olhadas 

da mesma forma, todos se lembrarão do Crupiê e passarão a pensar melhor nos seus 

erros, pois assim como eu tive a coragem de punir os malvados, outros poderão fazer o 

mesmo.  

Marcos se sentia em choque, era inacreditável como o mesmo homem que havia falado 

com ele horas antes poderia fazer um vídeo com um tom emocional tão carregado, as 

palavras chegavam a comover se não tivesse tido a conversa com ele e não soubesse os 

verdadeiros motivos, ele poderia estar acreditando em tudo que Igor falava. 

Durante alguns segundos a imagem do vídeo saiu do homem de terno para mostrar as 

constelações do céu, a edição não era perfeita, mas era fácil de ler o nome de cada uma 

delas surgindo conforme a ordem das mortes, por fim, surgiu a constelação de Câncer, 

e a imagem retornou para o homem de terno. 

A última morte do meu céu estava programada para mim, mas infelizmente, terei que 

fazer duas mortes em homenagem a minha constelação favorita, afinal preciso deixar 

um grande presente para todos. 

A imagem do homem novamente sumiu, surgindo Felipe, amarrado a um X de madeira 

com a câmera apontando para o seu rosto. Durante quase 2 minutos, Felipe falava de 

cada uma das moças que havia estuprado enquanto era torturado por um homem 

mascarado, após falar de cada uma das mulheres, ele finalizou falando de Stefanie, que 

havia torturado a mulher e planejava mata-la se não tivesse sido interrompido pelo 

“herói” Igor. 

Após Felipe terminar de falar de Stefanie e das outras mulheres, a câmera voltou para o 

homem de terno. 

“O grande repórter investigador no fundo era um estuprador”. 

Todos possuem os seus segredos, eu só descobri e puni cada um deles... 



 

 

Essas são as últimas palavras de um homem morto... meu céu está completo, posso 

morrer em paz. 

Me pergunto se outros terão a mesma coragem de fazer o que deve ser feito. 

Quando o vídeo encerrou, instantaneamente o celular de Marcos e de Laís começaram 

a vibrar com mensagens de grupos sobre o vídeo, todos dentro do bar esqueceram os 

seus assuntos e começaram a falar sobre o vídeo. 

_COMO UMA EMISSORA SÉRIA PASSA UM VÍDEO COMO ESSE? 

Laís estava revoltada e tremia de raiva. 

_ Audiência, Laís. Novamente ele foi mais esperto, enviou para todas as emissoras um 

material como esse. Era óbvio que puxaria toda a atenção das pessoas, quem 

transmitisse primeiro receberia a audiência e o crédito. Eles interromperam a 

transmissão do futebol com uma notícia urgente, ninguém pensou na consequência que 

esse vídeo poderia gerar, fizeram por instinto. 

_ Não é possível que alguém vá acreditar nas palavras desse infeliz. 

Apesar de cabisbaixo, Marcos tentava não demonstrar o quão destruído estava por 

dentro. 

_ Detesto admitir, mas infelizmente acho que ele ganhou mais uma vez. De forma sutil, 

ele disse que a polícia é incompetente e não conseguiu prender as pessoas que 

deveriam, ele deixou uma suspeita no ar sobre as vítimas, de fato algumas delas não 

eram as melhores pessoas, mas ele induziu a população a acreditar que todos eram 

pessoas más. Infelizmente, já consigo visualizar os comentários de que José era pedófilo, 

ou o cocheiro, ou o fazendeiro, todos eram homens de idade, aa afirmação poderia ser 

para qualquer um. Quem vai provar o contrário? 

Laís tremia com o que Marcos estava falando, ele conseguia perceber que as palavras 

estavam fazendo sentido para ela. 

_ Ele deixou uma sensação de falsa segurança para a população, uma vez que disse que 

iria morrer, o que sabemos que é falso, mas com esse vídeo ninguém vai ficar 

procurando por ele, afinal ele se autodeclarou morto. Deixou uma mensagem muito 

clara para os possíveis justiceiros: “Façam igual a mim... as pessoas precisam de quem 

as proteja”, mostrou sua obra prima para todos, todo psicopata deseja atenção, ele 

conseguiu.  

_ Não, Marcos, podemos ir e desmentir tudo o que ele disse, ninguém vai acreditar no 

que ele falou, as pessoas não podem...  



 

 

_ Infelizmente acho que vão acreditar sim. Ele acabou de entregar um estuprador morto. 

Pode ter sido de forma discreta, mas ainda assim ele comprometeu a imagem do 

principal investigador que a polícia brasileira já teve, ele mostrou que os policiais não 

tiveram capacidade de prender um estuprador, enfim, ele desmoralizou a polícia, por 

mais que você dê a sua melhor entrevista falando que tudo o que ele disse era mentira, 

as pessoas vão acreditar? Você realmente acha que vão acreditar? 

Após a última frase de Marcos o silêncio tomou conta da mesa, ambos pegaram o celular 

e começaram a visualizar as mensagens nos grupos, algumas pessoas chamavam Igor de 

monstro, algumas de justiceiro, outras de herói... 

Nas conversas das outras mesas do bar, era possível ver que a polêmica havia tomado 

conta, alguns contra, outros muitos a favor... 

Quando Marcos decidiu novamente guardar o celular, chegou uma última mensagem, 

do número de Ana Beatriz. 

_ Eu achei que tivesse combinado contigo que você não iria mais mandar mensagens... 

O medo tomou conta de Marcos... 

_Ana? Igor? Quem está respondendo as mensagens? 

. 

. 

. 

Continua... 

 

 

Corvo – Homem no telhado - Outubro 

Cocheiro – Cocheiro parque do Ibirapuera - Novembro 

Câncer – O Próprio assassino - Março 

Gêmeos – Mulher com metade do corpo queimada - Setembro 

Touro – Cowboy empalado - Setembro 

Orion – José - Fevereiro 

Cão Maior – Prostituta – Pitbulls - Outubro 

Cão Menor – Poodles – senhora morta- Agosto 



 

 

Peixes – Julho – Garota suicída 

Serpente - Jovem Aricanduva - Agosto 

Escorpião -medico itaquera 

Lebre – Julho - Presidiário 

Centauro - Agosto   

 

Sagitário 

CruzeiroCentauroCão Maior, HidraEscudo, Oitante, Sextante, TelescópioRégua, 

CompassoPavão, Lobo, Camaleão, CorvoMosca, Macaco, Peixe Austral, DouradoAltar, 

“Antlia”Quilha, Popa, VelaTriângulo AustralCoroa Austral 


